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PRAHA Nejdřív byla otrava dvojité-
ho ruského agenta Sergeje Skripala
a jeho dcery v anglickém Salisbury
nervovým plynem zvaným novi-
čok. Pak tři týdny západního osočo-
vání a ruských výmluv.
Nakonec však přišla koordinova-

ná a minimálně symbolicky velmi

významná odpověď. Více než polo-
vina členských států Evropské unie
a spolu s nimi ještě Spojené státy,
Kanada a Ukrajina včera oznámily,
že v reakci na londýnský útok vy-
hostí ze země ruské diplomaty.
Bylo mezi nimi i Česko. Premiér

v demisi Andrej Babiš spolu sminis-
trem zahraničí Martinem Stropnic-
kým včera na tiskové konferenci po-
tvrdil to, co už o den dřív předeslal
na Facebooku. „Tento krok je výra-
zem spojenecké solidarity,“ zdů-

vodnil své rozhodnutí Babiš. O tu
jej prý požádala přímo britská pre-
miérka Theresa Mayová. Z Česka
tak budou muset odcestovat tři za-
městnanci ruského velvyslanectví,
pryč musí být do konce týdne.
Z celkového počtu více než 140

pracovníků ruských diplomatic-
kých úřadů v Česku se vládní krok
jeví spíše symbolicky. Kromě USA a
Ukrajiny však byly ve vyhošťování
zdrženlivé také ostatní státy. Koor-
dinovaný postup je tak především

varovně zdviženým prstem, jímž
Česko a ostatní státy dávají najevo,
že si Rusové skutečně nemohou dě-
lat, co chtějí.
K tomu, že se Česko na rozdíl tře-

ba od Slovenska k unijnímu postu-
pu přidalo, přispěla také neomale-
nost ruských výmluv. Premiéra Ba-
biše podle jeho blízkých totiž dopá-
lilo tvrzení ruské diplomacie, že je-
dovatý plyn novičok, který otrávil
agenta Skripala, mohl být vyroben
v Česku. Čtěte na str. 2

SEVERNÍ ČECHY
Konflikt v ústecké nemocnici:

máma chtěla být s dítětem
Lékař to nedovolil, argumentoval

předpisy a zavolal policii

NA POSLEDNÍ
CHVÍLI

Třetí muž USA Premiér v demisi Andrej Babiš se včera v Úřadu vlády setkal s předsedou americké Sněmovny reprezentantů PaulemRyanem. Kromě obvyk-
lého jednání o obchodní spolupráci byly tématem také oslavy stého výročí vzniku Československa, ke kterému přispěly i USA. Foto: Michal Šula,MAFRA

Paul Ryan Amerika se hlásí – u vzniku Československa jsme byli i my

Vzkaz Putinovi:
Držíme se spojenci
Češko vyhostilo tři ruské diplomaty jako odvetu za otravu agenta v Británii

Jakub Pokorný
reportér MF DNES

PRAHA Dražší už byl snad jen Te-
melín. Ministerstvo obrany rozjíždí
největší zakázku v dějinách Česka.
Chce koupit 210 bojových vozidel
pěchoty za 53 miliard korun. Pro
srovnání, slavné pandury stály
14 miliard korun.
Ministryně obrany Karla Šlechto-

vá na setkání s novináři uvedla, že
po letech úvah konečně zakázku
zadá. „Vítěz by mohl být znám do
konce roku,“ uvedla Šlechtová.
Vozidlo slouží především přepra-

vě vojáků po bojišti, i když má sa-
mozřejmě také kanon a může pěšá-
ky podpořit střelbou.
Na zakázce začnou úředníci minis-

terstva obrany pracovat naostro
v příštích týdnech. Firmy nabízející
tyto stroje už do Česka přesunují in-
ženýry, kteří obrněnce vyvinuli,
aby se jim lépe lobbovalo.
Česko by mělo bojová vozidla do-

stat v letech 2020 až 2024.
Ve hře jsou čtyři dodavatelé: ame-

rická zbrojovka General Dynamics,
která už dodávala právě pandury.
Ta přichází se strojem ASCOD. Nej-
větší evropská zbrojovka BAE Sys-
tems z Velké Británie nabízí vozi-
dlo CV 90. Dva stroje se „zvířecími“
jmény Lynx a Puma jsou vyráběné
německými zbrojovkami. Ani opo-
zice nezpochybňuje, že jsou trans-
portéry potřeba, ale podle ČSSD by
je neměla vybírat vláda v demisi.

Pokračování na str. 3

MOSKVA Dým, plameny, dveře ze
sálu kina zablokované. „Řekni ma-
mince, že jsem ji měla ráda. Řekni
všem, že jsem je milovala,“ byla po-
slední slova sibiřské školačky Viki,
která stihla říci své kamarádce do
telefonu. Pak se mobil odmlčel.
„To se nedá slovy popsat, nikomu

nepřeji, aby to někdy zažil, šílená si-
tuace, když rodiče hledají své děti,

jež šly prostě do kina. Ty hlasy dětí
v telefonu: Maminko, nemohu dý-
chat... dusím se. Děsné,“ napsal na
svůj Instagram Alexandr Kalačev,
jeden ze svědků požáru nákupního
a zábavního centra v sibiřskémměs-
tě Kemerovo.
Požáru, který se v noci na pondělí

změnil v jednu z největších tragé-
dií, jaké Rusko za mnoho posled-

ních let zažilo. V troskáchmohutné
budovy, která byla v neděli večer
plná rodin s dětmi, zahynulo nejmé-
ně šedesát čtyři lidí, z nichž velká
část byly děti. Mnoho dalších je
s těžkými zraněními v nemocni-
cích, další se stále pohřešují.
V obchodním a zábavním centru

Zimní třešeň v půlmilionovém sibiř-
ském městě selhalo snad všechno,

co selhat mohlo. V budově bylo
mnoho hořlavého a téměř neuhasi-
telného materiálu, pracovník
ochranky na počátku požáru vy-
pnul signalizaci a zavřel únikové vý-
chody. Lidé se ve snaze utéct před
ohněm a dýmem vrhali z oken z vy-
sokých pater, mnozí z nich zahynu-
li. — Luboš Palata

Čtěte na str. 8

Vojtěch Srnka
reportér MF DNES

Zbývá týden. Kdomusí podat
přiznání a jak to udělat Str. 10–13

Rozhovor:
Jak semění
války Str. 14

Největší nákup
v historii státu.
Armáda koupí
nové obrněnce

Kdo vyhostil Rusy
Které země vyhostily ruské diplo-
maty (a kolik):
USA (60), Británie (23), Ukrajina
(13), Francie (4), Kanada (4), Ně-
mecko (4), Polsko (4), Česko (3),
Litva (3), Albánie (2), Dánsko (2),
Itálie (2), Nizozemsko (2), Španěl-
sko (2), Estonsko (1), Finsko (1),
Chorvatsko (1), Lotyšsko (1), Ma-
ďarsko (1), Norsko (1), Rumunsko
(1), Švédsko (1). (ČTK)

DANĚ

Novinky
v povinném
ručení Auto DNES

Jaromír Jágr:
Truchlit
nebudu Str. 22

Rath: Vždyť
já nemám ani
vrtulník Str. 3

„Řekni mamince, že jsem ji měla ráda!“
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Z domova

Ukradené miliony chtěl odklonit od bývalé družky
Muž, kterému zloděj ukradl v domě 7,4 milionu, půjčuje lidem peníze. Sám krade v obchodech a s expřítelkyní se soudí o výživné na syna

C
o udělá, v tom měl český
premiér v demisi Andrej
Babiš jasno užminulý čtvr-
tek, když po několikahodi-
novém jednání lídrů ev-

ropských zemí předstupoval před
novináře. „Je to velmi pravděpo-
dobné,“ uvedl na dotaz, jestli Čes-
ko v reakci na londýnský útok ner-
vovým plynem vyhostí několik rus-
kých diplomatů.
Svým rozhodnutím přidat se ke

13 dalším zemímEU a také ke Spoje-
ným státům, Kanadě aUkrajině pro-
jevil Babiš ochotu spolupracovat se
západními spojenci.
Zároveň tím však ale mohl ohro-

zit své spojenectví s prezidentem
Milošem Zemanem. Ten je známý
svou tendencí se Ruska zastávat.

Zeman se do hry nedostal
Bývalý ruský agent Sergej Skripal
a jeho dcera byli v anglickém Salisbu-
ry otráveni plynem novičok, kdysi
vyráběným v Sovětském svazu. Jak
se jed do jejich těl dostal nebo kdo
za otravou stojí, zatím není jisté.

To mohlo být jedním ze Zemano-
vých argumentů proti Babišovu roz-
hodnutí. Prezident však nakonec
moc šancí k protestům nedostal.
V neděli byl o premiérově rozhodnu-
tí podle zdroje z Úřadu vlády infor-
mován, nic víc. Zeman také avizoval,
že se ve čtvrtek setká s ministrem za-
hraničí Martinem Stropnickým, to
už ale jen těžko něco vyjedná.
Včera odpoledne si tak na Praž-

ský hrad pozval alespoň ředitele
Bezpečnostní informační službyMi-
chala Koudelku, aby prý k tématu
získal maximum informací.
Kontrarozvědka dlouhodobě na

aktivitu ruských špionů v Česku ve
svých zprávách upozorňuje. Ze-
man, kterého BIS také informuje,
se tak při rozhovoru s Koudelkou
těžko mohl dozvědět něco, co by
mu mohlo dodat munici k hlasitým
stížnostem na vládní postup.
I tak Koudelka ze setkání se Zema-

nem podle hradního vyjádření od-
cházel s úkolem, „aby BIS zjistila,
zda se na území České republiky
nevyvíjel nebo neskladoval nervo-
vý plyn novičok, ať už v průmyslo-
vých nebo vědeckotechnických za-
řízeních“, jak napsal v tiskovém
prohlášení Zemanůvmluvčí Jiří Ov-
čáček.

Na prezidentův příkaz tak české
tajné služby budou prověřovat jed-
nu z verzí ruské diplomacie, od-
kud jed pochází. Rusové totiž tvrdi-
li, že novičok je možná i z Česka.
Právě toto tvrzení však premiéra

Babiše naštvalo prý nejvíc a záro-
veň podle jeho blízkých velmi při-
spělo k jeho rozhodnutí.
„Rusové překročili veškeré hrani-

ce, když řekli, že jedovatá látka no-
vičok mohla pocházet od nás. Je to
naprostá lež,“ prohlásil na včerejší
tiskové konferenci. Česko se tak při-
pojilo k té polovině z 28 unijních
zemí, které včera ruské diplomaty
vyhostily.
Vypovězení tří diplomatů chod rus-

ké ambasády neohrozí. Žádné jiné
velvyslanectví nemá v Česku tak po-

četný personál jako to ruské. Loni
v létě mělo podle serveru Hlídací-
pes.cz celkem 142 zaměstnanců. Bez-
pečnostní experti tvrdí, že velká část
z nich v Česku spíše sbírá citlivé infor-
mace z politické oblasti.

Babišova strategie
Podle Babiše teď Česko vypoví prá-
vě ty, kteří nejsou diplomati, ale ve
skutečnosti jde o agenty. Z trojice
vyhoštěných je podle informací tý-
deníku Respekt jeden agentem rus-
ké tajné služby GRU a jeden přísluš-
níkem ruské rozvědky.
Jen tři země EU včera vyhostily

více lidí než Česko, a to Německo,
Polsko a Francie po čtyřech diplo-
matech. A právě tímBa-
biš ukazuje ochotu
spolupracovat s nej-
významnějšími unij-
ními státy.
Společně s nimi bude

Česko čekat, zda Rusko
také začne vyhošťovat di-
plomaty. Pak se totiž orien-
tace na silné evropské hrá-
če bude Babišovi v době vy-
jednávání o příštím unij-
ním rozpočtu a pravidlech
společné migrační politiky
hodit.

J
estli jsi fízl, tak to ti dám rov-
nou přes držku,“ křičí Dob-
roslav P. z balkonu domu
na okraji Dubí na Teplicku.
Od člověka, kterého před

dvěma týdny okradl neznámý zlo-
děj o 7,4 milionu korun a který
žádá policii o pomoc, to zní trochu
překvapivě.
Když se ujistí, že nejde o policii,

ale že se reportér MF DNES zajímá
o jeho příběh s ukradenýmimiliony,
změní tón a ochotně vypráví histor-
ky, jak ho prý policie šikanuje a jak
teď marodí, protože mu policisté
loni v prosinci při zákroku kvůli „ba-
nálnímu přestupku“ zlomili ruku.
Minulý týden policie zveřejnila vi-

deo z bezpečnostní kamery z jeho
domu. Na záběru je muž, který
vchází do domu, okamžitě zamíří
ke kameře v pravém horním rohu
a natáhne ruku, aby ji otočil od
sebe. Z kuchyně vezme červenou

igelitku s miliony, ještě se chvilku
rozhlíží po pokoji a odchází.
Na první pohled je zřejmé, že se

v domě dobře orientuje. Ví, kam jít
a kde co hledat. „Byl instruovaný,“
míní Dobroslav P. A ihned dodává,
že tuší, kdo dal zloději tip.
Bylo to v sobotu 10. března. „Při-

šel sem jeden člověk, znám ho, ale
nebudu říkat, kdo to je. Ptal se mě,
jestli bychmu nepůjčil dvamiliony.
Řekl jsem, že jasně, a ukázal mu tu
igelitku. Právě jsembyl vybrat pení-
ze v bance a dal jsem ji do šuplíku
v kuchyňské lince,“ líčí. „No, měl
jsem ji snad zakopat na zahradě?“
diví se otázce, jestli je normální mít
v zásuvce mezi nádobímmiliony.
Muž, který k němu ten den přišel,

mu prý pomáhal s pořizováním ná-
bytku do domu. „Vytáhl mě ven, že
pojedemepro postel. Cestouměpo-
řád zdržoval, myslím, že to dělal
schválně, aby měl zloděj dost
času,“ vypráví.

Moje peníze, ne její
Peníze prý navíc vybíral, aby je „od-
klonil“ od své družky, s níž se soudí

o výživné na syna. „Klukovi peníze
dám, spořím mu, až mu bude osm-
náct, dostane 700 tisíc. Ale ona ode
mě nedostane ani korunu,“ říká
a rozčilením se mu třese hlas.
„Soudkyně mi leze do účtů, aby vy-
počítala výživné, proto jsem ty pe-
níze vybral. To jsou moje peníze,
rodiny, ne její!“
Zajímavé také je, kolik se vlastně

ztratilo. Okradený nejprve nahlásil
na policii, že měl v tašce šest milio-
nů. Až později se opravil, že to bylo
o 1,4 milionu víc. „U soudu o výživ-
né jsem říkal, že těch 1,4 milionu
jsme prochlastali s kamarádem. Ale
to jsem lhal, abych snížil svůj maje-
tek,“ svěřuje se.
A ještě zajímavější je vysvětlení,

jak Dobroslav P. k penězům přišel.
„Něco jsem dostal od otce, nějaký
majetek jsme měli po dědovi, který
za války schovával zlato a diaman-
ty,“ tvrdí. Rozvádět to ale nechce.
Muž zaměstnaný jako podnikový

hasič na šachtě si podle zjištění MF
DNES přivydělává půjčováním pe-
něz. Ani se tím netají.
„Napůjčoval si ode mě 21 milio-

nů,“ tvrdí o dalším dlužníkovi.
Podle jiné verze mu půjčil jen 1,5
milionu, zbytek jsou úroky.

Kradl filé a sýr
Dobroslav P. má sám pět záznamů
v trestním rejstříku za výtržnictví,
ublížení na zdraví a především kvů-
li mnoha krádežím v Německu.
Přestože finanční nouzi nemá,

vlastní dům v Dubí a vilu v Tepli-
cích, v obchodě občas neodolá po-
kušení něco ukrást. Třeba v srpnu
2013 kradl v teplickém supermarke-
tu. Při útěku z něj pak padalo mra-
žené rybí filé a sýry.
V policejní databázi je 106 přípa-

dů, v nichž vystupuje jako podezře-
lý, svědek či poškozený. Jako oběť
se cítil i při zmíněné krádeži v tep-
lickém obchodě. Při útěku upadl
a zlomil si ruku. Policistům pak tvr-
dil, že ho zranil muž z ostrahy.
Soudmu však neuvěřil.
Dobroslav P. si často stěžuje i na

policisty. Nemůže je totiž prý vystát.
Ostatně má důvod – k bývalému tep-
lickému kriminalistovi utekla jeho
družka, s níž se soudí o alimenty.

Otrava agenta,
policisty i občanů
Bezvládné tělo bývalého ruského
agenta Sergeje Skripala a jeho dce-
ry našel 4. března na lavičce v par-
ku v anglickém Salisbury policejní
seržant Nick Bailey. Byli otráveni je-
dem tak silným, že i on upadl do kó-
matu. Podle britské policie kvůli
možné otravě navštívilo nemocnici
celkem 46 lidí. Skripal s dcerou jsou
nadále v kritickém stavu a neočeká-
vá se, že by se někdy vyléčili. Rus-
ko z útoku postupně obvinila Britá-
nie, Spojené státy a pak nepřímo i
Evropská unie. Následovalo vyhoš-
tění desítek ruských diplomatů.

Podvod

Advokátka
okradla seniora
s Alzheimerem

Advokátka Michaela Salačová,
která podle obžaloby připravila
umírajícího šestaosmdesátileté-
ho seniora o majetek v hodnotě
desítek milionů korun, půjde do
vězení na šest a půl roku. Trest jí
z původních osmi let snížil odvo-
lací Vrchní soud v Praze kvůli
zdravotnímu stavu její dcery. Ad-
vokátka podle soudu zneužila
toho, že senior trpěl Alzheimero-
vou chorobou. Před osmi lety
byla správkyní jeho majetku,
v sanatoriu ho nechala podepsat
prázdné papíry. Hodnotný maje-
tek včetně vily, bytu i hrobky
pak přepsala na vědmu Štěpán-
ku Kuncovou, která už v únoru
dostala pětiletý trest. (ČTK)

Průzkum

ANOmá podporu
30,5 % voličů,
TOP 09 ztrácí
Hnutí ANO by nyní získalo v par-
lamentních volbách 30,5 pro-
centa. Oproti únoru jde o mírný
pokles, a to o tři procentní body
– přesto má hnutí premiéra v de-
misi Andreje Babiše mezi voliči
stále největší podporu. Následu-
jí Piráti a ODS, které by podpoři-
lo shodně 12,5 procenta lidí. Vy-
plývá to z volebního modelu,
který v pondělí zveřejnilo Cent-
rum pro výzkum veřejného mí-
nění (CVVM). Čtvrtí jsou komu-
nisté a sociální demokraté, obě
stranymají shodně jedenáctipro-
centní podporu. SPD by získala
6,5 procenta. Ze současných
sněmovních stran by pětipro-
centní hranici nepřekročili lidov-
ci, TOP 09 a Starostové. K vol-
bám by nyní přišlo 64 procent
lidí. (ČTK)

Svátky jara BAREVNÉ VELIKONOCE
Už zítra v časopise Doma DNES

Artur Janoušek
reportér MF DNES

Prezident uložil BIS,
aby zjistila, zda se na
území ČR nevyvíjel
nebo neskladoval
nervový plyn novičok.
Jiří Ovčáček,mluvčí Hradu

Rusové překročili
veškeré hranice,
když řekli, že
jedovatá látka
novičok mohla
pocházet od nás.
Andrej Babiš, premiér v demisi

Bývalý dvojitý agentSergej Skripal

Vojtěch Srnka
reportér MF DNES

Na kameře Zloděj prý šel najisto
a v doměDobroslava P. se vyznal. Na
snímku z bezpečnostní kamery (vle-
vo) si odnáší miliony korun v igelitce,
ve které si je domů přinesl i Dobro-
slav a uschoval v kredenci v kuchyni.
Foto: Policie ČR

Hrad do hry o vyhoštění Rusů nezasáhl

Opatrná odveta

VyšetřováníNervovým jedembylo zasaženo iměsto Sa-
lisbury. Některámístamusela policie uzavřít. 2x foto: ČTK
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Z domova

INZERCE

PRAHA „Mám snad letadlo? Lé-
tám soukromouhelikoptérou?“ Da-
vid Rath po třech letech opět před-
náší závěrečnou řeč u soudu ve své
korupční kauze. Hájí se, že on sám
si nikdy nežil nad poměry, jeho
majetek podle něj odpovídá jeho
zaměstnání. Také si stěžuje, že
soud nebere v potaz důkazy, které
navrhují obžalovaní. A peníze, o ni-
chž se v odposleších mluví, podle
něj patřily sociální demokracii.
„Soudní jednání není od počátku

férové. Jde o odsouzení na objed-
návku,“ vyjádřil se Rath k procesu.
Před třemi lety Rath hovořil tři

jednací dny, tentokrát sliboval krat-
ší vystoupení. Novinářům sice
před pondělním líčením řekl, že
u sebe má až tisíc stránek podkla-
dů, z nichž bude vycházet, avšak
číst je všechny nehodlá.
Ve své řeči se zpočátku pustil do

kritiky soudu a státního zástupce –
trestní senát prý nebral v úvahu ar-
gumenty a důkazy předkládané ob-
žalovanými. „Je naprosto typické,
že je zcela opomíjeno to, co říkám.

Jako jediný jsem neodmítl vypoví-
dat,“ řekl. Minulý rozsudek, který
zrušil odvolací soud, byl podle něj
v podstatě okomentovaná obžalo-
ba.
Rath tvrdí, že důkazy pro proká-

zání jeho viny nejsou. Nikdo prý ne-
dokázal, že o údajných úplatcích
v souvislosti se zakázkami Středo-
českého kraje věděl, nebo že byly
pro něj.
A jak se dívat na případy, kdy od-

poslechy zachytily hovory o kon-

krétních částkách? K tomu Rath
uvedl, že obžalovaná Kateřina Kot-
tová sháněla peníze na volby. „Po-
kud odposlechy zachytily něco
o penězích, tak tyto peníze nepatři-
ly mně, ale sociální demokracii,“
vysvětlil bývalý politik této strany.
O tom, že v krabici od vína, s níž

ho zadrželi kriminalisté, nese
sedm milionů, prý nevěděl. Odpo-
slechy podle něj prokazují, že Kot-
tovi mu dávali víno.
„Nelze říct, že to Rath nesl, tak je

to jeho,“ upozornil. „Nebyly mé,
ale sociální demokracie,“ dodal.
Poukázal při tom na současného
předsedu strany Jana Hamáčka,
který tehdy dělal volebního mana-
žera.
O souvislosti s kampaní Rath ne-

hovořil poprvé. Proti jeho tvrze-
ním se už dříve Hamáček ohradil.
„Pokud vím, je to již několikátá

verze obhajoby Davida Ratha. Jako
volební manažer ČSSD jsem neměl
kompetence v oblasti financování
strany,“ napsal Hamáček před
časem redakci. — Jakub Kotalík

N
ěmci rádi dávají bojovým
vozidlům jména po zvířa-
tech.
Známý je z výzbroje Bun-

deswehru tank Leopard
a české armádě teď nabízejí „rysa“
a „pumu“ – tedy bojová vozidla pě-
choty Lynx a Puma. V tendru se
s nimi utkají Britové s vozidlem CV
90 a americká zbrojovka General
Dynamics s vozidlem ASCOD.
Pokud nákup 210 obrněných pá-

sových transportérů za 53 miliard
korun ministerstvo obrany stihne
letos, armáda by bojová vozidla pě-
choty přebírala od roku 2020.
Bojové vozidlo pěchoty je někde

na půl cesty mezi kolovým trans-
portérem a tankem. Slouží k tomu,
aby bezpečně dopravilo pěšáky na
bojiště (do jednoho vozidla by se
mělo vejít až osm ozbrojených pasa-
žérů), tam je vysadilo a ještě podpo-
řilo palbou z kanonů. Vozidlo
může mít buď osádku, nebo je dál-
kově ovládané.
Lehkým favoritem je právě

puma. Česká armáda loni v červnu
všechny čtyři transportéry testova-
la ve vojenském prostoru Libavá.
Výsledky testu jsou tajné, ale podle
informací deníku E15 tehdy vyhrála
právě puma, kterou teď přebírá
i německý Bundeswehr.
Na druhou stranu, s tím je spojen

i jeden problém. Německá zpravo-
dajská televize n-tv v lednu uvedla,
že pumy dodávané německé armá-
dě se nakonec kvůli dovyzbrojení
prodraží víc, než se původněmysle-
lo, a to rovnou o 500milionů eur.
Slabinou pumy je i vysoká cena

250 milionů korun za jedno vozi-
dlo. Oproti tomu britské CV 90 vy-
jde na 150 milionů korun, i když
i údaje o cenách jsou neoficiální.
Nejlevnější je lynx z produkce ně-

mecké zbrojovky Rheinmetall
Landsysteme, která je z poloviny
součástí konsorcia PSM nabízející-
ho i pumu. Takže v zakázce firma

konkuruje kromě jiných i sama
sobě. Na otázky ohledně tendru
však zástupci Rheinmetallu MF
DNES dosud neodpověděli.
Co vlastně nakonec o vítězi roz-

hodne – tedy kromě ceny? Při po-
hledu na fotky zvenku jsou si všech-
na vozidla dost podobná – pásy,
věž, kanon. Důležitější je technika
uvnitř. Určitě bude hrát roli kom-
fort pro vojáky, ale také zapojení
českých podniků do zakázky.
Jednoduše řečeno, jde o to, kolik

peněz z oněch 53miliard korun „zů-
stane doma“. Samozřejmě, že nepů-
jde o běžnou veřejnou zakázku,
kde by se například otevíraly obál-
ky. Za svoje zbrojovky budou nej-
spíš lobbovat i zahraniční vlády, se
kterými ta česká bude jednat.

Umělá inteligence na bojišti
Na rozdíl od nové pumy se vozidlo
CV 90 vyrábí už v několikáté gene-
raci a prošlo i bojovými misemi.
„Naše CV 90 je jediné ze všech na-

bízených, které je prověřené v boji,
a to vmisích od Afghánistánu po Li-
bérii,“ uvedl regionální ředitel BAE

Systems Mikael Segerman. Protože
jde o vozidlo 21. století, bude ho čás-
tečně řídit umělá inteligence
a bude také sama zaměřovat. Vojá-
ci uvnitř budou mít k dispozici 3D
mapy nebo panoramatický pohled
na bojiště pod úhlem 360 stupňů.
Obrněnec ASCOD nabízený špa-

nělsko-rakouským konsorciem spa-
dajícím pod americkou zbrojovku
General Dynamics má výhodu, že
jeho partnerem v Česku by mohla
být skupina Czechoslovak Group.
Tu vede nyní asi nejznámější český
zbrojař Jaroslav Strnad.
Kromě toho má i mezi ostatními

náskok v zaběhlé spolupráci s čes-
kými firmami i armádou, jde totiž
o dodavatele transportérů pandur.
„S GDELSmáme strategickou spo-

lupráci u projektu kolového obrně-
ného transportéru Pandur, jehož
jsme v současnosti jediní světoví vý-
robci. Velmi rádi bychom se spolu
s jinými firmami podíleli i na pro-
jektu ASCOD v případě, že
v soutěži uspěje,“ potvrdil mediál-
ní zástupce Czechoslovak Group
Andrej Čírtek.

ASCOD

Vozidlo vyrábí fir-
ma, která spadá
pod zbrojovkuGe-
neral Dynamics,
tedy dodavatele
pandurů. Nyní
ASCOD kupují
například Britové.

Tři Impulsy na tělo
v 8.20 na Rádiu Impuls

Michelin pro Hrušku?
Odpoví propagátor levných
receptů Láďa Hruška

CV 90

Nabízí ho největ-
ší evropská zbro-
jovka BAE Sys-
tems. Prošel mi-
semi v Afganistá-
nu. Využívají ho
například skandi-
návské státy.

Lynx

Údajně nejlevněj-
ší z nabízených
strojů od němec-
ké zbrojovky
Rheinmetall Land-
systeme. Němci
ho nabízejí Čes-
ku a Rakousku.

Pokračování ze str. 1
Čeští vojáci se stále vozí ve „vete-
ránech“ BVP-2 starých 30 let vy-
ráběných v ruské licenci.
Už loni armáda všechny nové

nabízené stroje testovala ve vo-
jenském prostoru Libavá. Leh-
kým favoritem je zatím německé
bojové vozidlo Puma, které je ale
nejdražší. Jedno stojí čtvrt miliar-
dy korun. Když se vynásobí cena
jednoho kusu počtem 210 trans-
portérů, které poptává armáda,
vyjde právě částka 53 miliard. Jak
tedy k ceně ministerstvo došlo?
„Těch 53 miliard je odhadovaná
maximální hodnota zakázky.
Byla stanovena na základěmarke-
tingového průzkumu,“ vysvětlu-
je mluvčí Šlechtové Jan Pejšek.
Pravděpodobný budoucí koa-

liční partner sociální demokra-
cie však pochybuje, jestli by kon-
traktměla rozjíždět vláda v demi-
si. „Otázka je, zda je současné ve-
dení resortu schopné zajistit
transparentní a efektivní řízení
této zakázky,“ řekl předseda
ČSSD Jan Hamáček.
Podle opoziční ODS mělo mi-

nisterstvo zakázku řešit už mno-
hemdříve. „Jsem nemile překva-
pena, že se tato zásadnímoderni-
zační akvizice začne teprve při-
pravovat. Je uvedena již v kon-
cepci armády schválené v roce
2015 a poslední léta jsme my po-
slanci ujišťováni, že vše běží
podle plánu,“ říká předsedkyně
výboru pro obranu Jana Černo-
chová z ODS.

Souboj rysa
a pumy
O dodávku obrněnců se ucházejí čtyři firmy

Jakub Pokorný
reportér MF DNES

BVP-2

Současné bojové
vozidlo, které vyu-
žívá česká armá-
da a chce ho na-
hradit. Je staré
30 let a vyrábělo
se u nás v ruské li-
cenci. Armáda
jich má čtyři sta.

Puma

Vozidlo z roku
2015 vyšlo nejlé-
pe v armádních
testech, ale jeho
slabinou je vyso-
ká cena 250milio-
nů korun. Vyrábí
ho německé kon-
sorcium PSM.

Největší
nákup
v historii státu

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE
Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob

KONTAKT:
info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

Požadujeme:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

Nabízíme:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!
» vše na autobusech SETRA!

alespoň částečná/základní hovorová znalost německého
nebo anglického jazyka podmínkou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 450.000 Kč ročně ČISTÉHO !!!
- včetně diet (za 20 odpracovaných směn měsíčně)

Miliony v krabici nebyly moje,
ale ČSSD, hájí se znovu Rath

ProjevRath včera začal závěrečnou
řeč. Foto:Michal Šula, MAFRA
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R odina Marka Hlaváče se
jako jedna zmnoha ucháze-
la o navrácení odňatých po-

zemků. „V roli restituentů jsme
prošli dlouhým procesem správ-
ního řízení k vydání majetku,
které do dnešního dne – tedy po
27 letech – nebylo skončeno,“
říká zakladatel Spolku pro ochra-
nu zájmů restituentů Hlaváč.

Je čas na restituční tečku?
Nároky oprávněných osob jsou
stále ještě zhruba půl miliardy
korun. Pokud taková nabídka ne-
přijde, tak lidé nemají šanci své
nároky vypořádat. Stát na to měl
27 let a nebyl schopen to stih-
nout. A najednou přijde s tečkou
a řekne: Přátelé, teď máte
smůlu. Touto restituční tečkou
udělal nerovnost mezi oprávně-
nými osobami.

Jaké bude mít konec restitucí
důsledky?
Stát vymyslel tečku, ale už to ne-
domyslel do důsledku. Eviduje
nároky v cenách z roku 1991, a tu-
díž lze očekávat lavinu žalob na
přecenění nároků právě na ade-
kvátní náhrady.

Jaká byla vaše motivace zalo-
žit spolek, který za restituen-
ty bojuje?
S naší rodinnou restitucí začal dě-
deček, pak agendu převzal můj
otec a já po něm. Nikdy bymě ne-
napadlo, že se tomu budu věno-
vat ještě já. — Robert OppeltU

ž jen tři měsícemají opráv-
nění restituenti na to, aby
získali zpět půdu, kterou
jim stát vzal v době totali-
ty. Po 27 letech snah o ná-

pravu majetkových křivd napácha-
ných hlavně v 50. letech stát udělá
restituční tečku.
„Od 1. července 2018 bude ukon-

čeno uspokojování oprávněných
osob převodemnáhradních pozem-
ků. Zbývající restituční nároky se
vypořádají formou peněžitých ná-
hrad,“ vysvětluje mluvčí Státního
pozemkového úřadu (SPÚ) Monika
Machtová.
V případě těchto restitučních ná-

roků už nejde o konkrétní pole po

dědečkovi, jsou to náhrady za to,
když ukradené pole nenímožné ně-
komu vrátit – ať už proto, že na
něm mezitím vyrostlo sídliště, už
nepatří státu, nebo s ním stát počí-
tá třeba pro stavbu dálnice. Dědic
si doteď mohl vybrat buď náhradní
půdu, nebo peníze.
Nabídku náhradních pozemků ně-

kolikrát do roka zveřejňuje pozemko-
vý úřad. Naposledy na konciminulé-
ho týdne. „Mohou vybírat z 1 112 po-
zemků o rozloze 1 340 hektarů, které
se nacházejí na celém území republi-
ky,“ říká Machtová.
Úřad chystá letos ještě jednu výzvu

na konec května. Po ní zbude držite-
lůmoprávněných nároků už jenmož-
nost peněžitého odškodnění.

Dědici: Je to nefér
I přes roky snah o nápravu nejsou
vypořádané nároky 42 tisíc opráv-

něných osob. Stát proto čelí kriti-
ce restituentů.
„Jde o nespravedlivé řešení, o dis-
kriminaci těch, kteří se k náhrad-
ním pozemkům nedostali, oproti
těm, kteří pozemky dostali. Byl a je
tu příslib státu odškodnit, který je v
průběhu vyřizování najednou zru-
šen,“ říká právník Jan Pavlok, který
se restitucemi zabývá.
S nároky restituentů se stát úplně

nikdy nevypořádá – někteří jsou
blokovaní nevyřešeným dědictvím,
jiní nemají zájem. „Více než polovi-
na oprávněných osob drží nároky
nižších nominálních hodnot než ti-
síc korun,“ vysvětluje jeden z důvo-
dů nezájmu Machtová.
Podle Pavloka za stále nevyřeše-

né restituce může stát. „Obecné
soudy vydaly již tisíce rozsudků, ve
kterých konstatují liknavost až své-
voli na straně státu. Nabídky vhod-

ných pozemků byly činěny opoždě-
ně a nedostatečně,“ popisuje svou
zkušenost právník.
A tak si restituenti našli svůj způ-

sob, jak dostát náhradníhomajetku
zpět – v katastru si najdou vhodný
pozemek ve vlastnictví státu a ve
správě pozemkového úřadu a pak
podají u soudu žalobu na jeho vydá-
ní. Jen v posledním čtvrtletí loňské-
ho roku bylo podáno 190 takových
žalob, uvádí sám pozemkový úřad.

Ceny z roku 1990
Dvacítka senátorů napříč senátor-
skými kluby se teď obrátila na
Ústavní soud se stížností, aby stát
nepřestal pozemky vydávat. „Ústav-
ní stížnost obsahuje řadu nepodlo-
žených, zkreslujících a zavádějí-
cích tvrzení, které jsme v našem vy-
jádření uváděli na pravoumíru,“ re-
aguje na iniciativu mluvčí úřadu.

Právě Ústavní soud se restituentů
už dříve zastal. Například loni
v srpnu konstatoval, že finanční ná-
hrada za nevydané pozemky musí
být „přiměřená a rozumná“.
Jenže to si dědici nemyslí, je

podle nich nízká. „Výši finančních
náhrad za nevydané pozemky sta-
novuje oceňovací vyhláška z roku
1990. Tento právní stav zůstal k
dnešku nezměněn,“ potvrzuje
i Machtová.
A ceny pozemků se od té doby

změnily. „Řada neuspokojených re-
stituentů bude žádat odškodné
v současných tržních cenách za
odňaté pozemky,“ varuje Pavlok.
Finanční náhradou byly vypořá-

dány restituční nároky za téměř
dvěmiliardy korun z původních cel-
kových zhruba osmi miliard. Stále
ale zbývá státu vypořádat nároky
asi za 400 milionů.

už zítra v časopise Doma DNES

Hrátky s vejcem
Tipy na výrobu ozdoby na stůl

U prchlý podnikatel Radovan
Krejčíř nemůže dostat v kau-
ze tunelování podniku Čepro

a přípravy vraždy celníka vyšší než
patnáctiletý souhrnný trest. Státní
zástupce totiž nepodal odvolání
v jeho neprospěch. Přísnější potres-
tání požaduje pouze pro Jaroslava
Siudu, který Krejčířovi připravoval
smlouvy.
Případem se včera začal zabývat

pražský vrchní soud, jenž bude zá-
roveň řešit i odvolání Krejčíře a čtyř
údajných členů jeho gangu. Obžalo-
vaní vinu odmítají. Krejčířova obháj-
kyně Karolína Babáková chce, aby
soud verdikt zrušil a vrátil věc k no-
vému projednání až za Krejčířovy
přítomnosti. Jihoafrický soud totiž
nedávno nepravomocně rozhodl,
že může být vydán do Česka.
„Pan inženýr (Krejčíř) dostal trest

na samé horní hranici zákonné
trestní sazby. Pokud bychom to
zkoumali podrobně, k úplné vrchní
hranici tam zbývá půl roku,“ řekl
státní zástupce Jaroslav Dolejší na
dotaz, proč nežádal navýšení tres-
tu.
Aktuálně přezkoumávaný nepra-

vomocný rozsudek tvrdí, že Krejčíř
vytvořil společně s tehdejším ob-
chodním ředitelem Čepra Marti-
nemPechanem fiktivní pohledávky
firemBena a Tukový průmysl Ostra-
va vůči Čepru za zhruba tři miliar-
dy korun. Peníze pak v roce 2003
a 2004 vymáhali soudně. Podnik se
o tom vůbec nedozvěděl. Údajný
člen Krejčířova gangu Aleš Kohou-
tek totiž přesvědčil úřednici Čepra,
aby soudní obsílky zatajila. Soudy
potomdomnělý nárok firem ve stát-
ním podniku uznaly. (ČTK)

„Přátelé, teď
už máte
smůlu, říká
nám stát“

N ejsou vakcíny proti žloutence
typu A. Rodiče některých dětí
na ně čekají už od loňského

listopadu. Touto nemocí se přitom
loni v různých regionech republiky
nakazily stovky lidí.
„V lékárně mám recept, magistra

mi slíbila, že zavolá, až vakcína
bude dostupná. Termín se ale stále
posouvá, i když dítěmělo být přeoč-
kované už v lednu,“ říká Jana ze
Středočeského kraje.

Nedostupnost vakcíny Havrix
720 Junior lékárny potvrzují. „Tuto
látku nemáme skladem. A není
v tuto chvíli k dispozici ani žádná
jiná vakcína, která by ji plně nahra-
dila,“ říká Aleš Krebs z vedení Čes-
ké lékárnické komory.
Loni přitom vypukla epidemie

žloutenky v několika tuzemských
regionech. Ústecký kraj hlásil přes
200 nemocných, v Brně bylo do-
konce 500 nakažených. Stát poslal

do ohnisek nákazy téměř 900 dá-
vek vakcíny určené těm, kteří moh-
li přijít do styku s nakaženými. Pro
ochranu je ale potřeba, aby člověk
dostal ještě druhou vakcínu. A té se
nyní nedostává.

Vakcíny ztracené na cestě
Rodiče z postižených oblastí se in-
fekční žloutenky oprávněně obáva-
jí. Nemoc vyřadí dítě z běžného ži-
vota nejméně na půl roku, někdy
i na celý rok. Po několika týdnech
léčby v nemocnici zůstává dítě
mimo kolektiv další měsíce.
Žloutenka je navíc pro děti zálud-

ná tím, že nemusí být snadné ji od-
halit. „Často chybí typické zažlout-
nutí pokožky jako u dospělých,“
upozorňuje Jan Kynčl ze Státního
zdravotního ústavu.
Vakcíny proti žloutence jsou nato-

lik důležité, že ministerstvo zdra-
votnictví předloni zakázalo jejich

vývoz do zahraničí. „Důvodem je
aktuální nepříznivá epidemiologic-
ká situace ve výskytu virové hepati-
tidy A v některých krajích ČR. Očko-
vání proti této nemoci je jediným
účinným nástrojem, jak zabránit
vzniku a šíření dalších případů,“
uvedlo tehdy ministerstvo.
Kdy budou mít čeští pacienti vak-

cíny k dispozici, není jasné. Výrob-
ce léku tvrdí, že látka už je na čes-
kém trhu. „Minulý čtvrtek jsme ob-
drželi dodávku 9 990 kusů této vak-
cíny pro trh v ČR,“ řekl MFDNES Ja-
kub Hofmann, mluvčí firmy GSK.
Důvodem výpadku jsou podle far-

maceutické společnosti omezené
kapacity ve výrobě, kdy poptávka
převyšuje nabídku. Jenže distribu-
tor, firma Avenier, hlásí, že očkova-
cí látka k dispozici stále není.
„V průběhu tohoto týdne dorazí

od výrobce jen omezené množství
pro lékaře a lékárny,“ uvedl Filip

Nosek z Avenieru. Kde tedy vakcí-
ny jsou, když je výrobce už minulý
týden uvolnil na trh, není zřejmé.
K výpadkům dostupnosti vakcín

dochází poslední dobou čím dál čas-
těji. Rodiče řeší například nedosta-
tek očkovacích látek proti tetanu,
planým neštovicím nebo proti
střevním zánětům.
Podle lékařů chybějí vakcíny

mimo jiné kvůli tomu, že firmy
upřednostňují větší evropské trhy.
„Pokud například Německo odebí-
rá 100 tisíc dávek vakcín a Česká re-
publika jen 10 tisíc, některé firmy
upřednostní německý trh, kde je
navíc vakcína dražší,“ říká epide-
miolog Roman Prymula.
Státní ústav pro kontrolu léčiv tvr-

dí, že nemá žádné prostředky, jak
výpadkům zabránit. „Výrobou vak-
cín se zabývá málo výrobců, takže
pokud se výroba pozdrží, není jed-
noduché je nahradit,“ uvedl úřad.

Stát už nic nevrátí
Robert Oppelt
reportér MF DNES

Žloutenka hrozí. Chybí proti ní vakcíny Krejčíř za tunel v Čepru
nedostane víc než 15 let

INZERCE

Knihy a časopisy
Koupím velkou knižní pozůstalost. Knihy,
příp. i starožitný a retro nábytek vhodný do
stylové čítárny - knihovnu, křesla, stolek, lam-
pu, aj. Praha a okolí. Tel. 603478873 164049

Umění a starožitnosti

Slovenské obrazy prodáte nejlépe na Slo-
vensko. T.00421905659148, art@degas.sk162886

Užitková vozidla
Koupím Teru Vari nebo malotraktor TK, MT
8, Tel.: 774125492162087

Koupím Vari-Tera.T:728826125165362

Koupím
TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100162295

Až 500 000 Kč i více, dám za sbírku starých
mincí, bankovek, pohledů, medailí, odznaků!
Koupím i neuspořádanou sbírku a jednotlivé

kusy! Např. za zlatý dukát 10 až 400 000 Kč!
Nejvyšší platba i za jakékoliv další zlaté min-
ce, šperky i zubní zlato. Kupuji zlaté hodinky
– náramkové i cibule. Též zdarma odhadnu!
Seriózně – rychle – diskrétně. Platba ihned.
Rád přijedu. Tel: 737777999164360

Fotoaparáty a objektivy Pentacon Six,
Leicu, měchové aj. Platím dobře. T: 548 538
503.165019

Les koupím. Tel.: 777 014 870 165574

Staré trámy a prkna z demolic, popřípadě
provedu demontáž zdarma. T.: 608080077 165834

Koupím starožitnosti, nejlépe celé pozůsta-
losti. Například: nábytek, hodiny, porcelán,
obrazy, šavle, hračky aj. I takzvané harabur-
dí z půd. Odvoz a stěhování zajištěno. Plat-
ba v hotovosti. Tel.: 775045003 p. Hugo Kou-
řil, email: nabytek.kouril@seznam.cz 165883

Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040165952

Staré perské ručně vázané koberce v jakém-
koliv stavu, malé i velké. www.oldcarpets.cz
Tel:603919206 E-mail:
starekoberce@seznam.cz. Sběratel166443

Pianino nebo křídlo. 602366831166556

Koupím housle, violu, violoncello, kontra-
bas, i poškozené. T: 739907598167750

Koupím jakýkoliv starožitný nábytek i chro-
movaný do r.v. 1970. Poškození nevadí. Da-
něk. Tel. 603156533. E-mail:
daneknabytek@seznam.cz167972

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334165807

Koupím Jawa 500 OHC neren.
T:604309743165966

Sběratelství
Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbír-
ky i jednotlivosti též rád koupím a platím nej-
vyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin
denně. Tel: 608709299161648

Ukradené pozemky

heutetoday
hoy

Právník a dědicMarekHlaváč za-
stupuje i ostatní restituenty.

Náhradní řešeníPozemky, které
kdysi komunisti zabavili, jsou dnes
často v zanedbaném stavu. Získat
zpět lze i jiné, ale většinou v podob-
ném stavu. Foto: ČTK
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K
do bude v Česku stavět
nové jaderné bloky a kde
na ně vezme peníze? Ani
včerejší zasedání jaderné-
ho výboru nepřineslo

v otázce investice za stovky miliard
korun jasno.
Adepti jsou dva – polostátní ČEZ,

nebo přímo stát. Na stole stále leží
tři různé varianty, ke kterým již
vznikly stohy papíru. Vládní zmoc-
něnec pro jadernou energetiku Ján
Štuller alespoň naznačil, že varian-
ta s přímým zapojením státu by
mohla být výhodnější.
„Experti se kloní k variantě, že by

lepším investorem byl stát než sa-
motný ČEZ. Ale uvidíme, jaký bude
finální výsledek stálého výboru,“
řekl Štuller. Na ten ale bude třeba
vyčkat do poloviny května.
Opatrnost je namístě. Výbor má

pro vládu jen poradní hlas. Premi-
ér v demisi Andrej Babiš navíc vmi-
nulosti několikrát prohlásil, ať ČEZ
postaví nové bloky ze svého. A nyní
vláda chystá vlastní expertní tým,
který výstavbu bloků posoudí.
Pokud chce stát skutečně rozhod-

nout o novém jádru, nemá moc
času. Štuller tvrdí, že v roce 2022 je
třebamít uzavřený kontrakt, aby se

nové bloky stihly postavit do doby,
než skončí nejstarší dukovanské re-
aktory. „Ale pokračujeme s oběma
lokalitami současně, jak dlouho to
bude možné. Počítají s tím všechny
tři varianty. Kde se bude dříve sta-
vět, to bude záviset na licenčním
postupu. Možná se některá z lokalit
zadrhne, ta druhá získá náskok,“
uvádí Štuller.

Ani sám ČEZ se do výstavby no-
vých bloků nehrne. Vedení má od-
povědnost i vůči malým akcioná-
řům a podle nich nejsou nové blo-
ky vzhledem k náročnosti investice
moc dobrý nápad.
Experti na variantách budoucího

vývoje pracovali přibližně rok. Z pů-
vodních 44 různýchmodelů, jak in-
vestici uskutečnit, vybral výbor tři.
Ty detailně rozpracoval.
Pokud by nové reaktory stavěl

ČEZ, stát mu poskytne garance, na-
příklad formou výkupních cen. Dru-

há verze zní, že stát převezme od
ČEZ projektové společnosti a nové
bloky postaví sám. Anebo se po-
lostátní firma rozdělí na dvě či více
částí.
ČEZ mezitím rozpracoval šestici

variant, jak rozdělit aktiva firmy do
dvou nebo více nových společnos-
tí. Jednotlivé alternativy se liší tím,
co všechno by se mělo „přilepit“
k divizi jaderné energetiky. Tedy
zda v nové společnosti zůstane jen
jádro, či zda se k němu přidají také
uhelné a plynové elektrárny, těžba
nebo distribuce. Tuto firmu by stát
vlastnil ze 100 procent amohl by je-
jím prostřednictvím naplňovat stát-
ní energetickou koncepci.
Zbývající část, která by zahrnova-

la obnovitelné zdroje či energetic-
ké služby, by vlastnil společně stát
se soukromými investory. „Nemá-
me v plánu udělat rozdělení, které
by vedlo k tomu, že stát ztratí v ČEZ
kontrolu. A neuvažujeme ani o ztrá-
tě majority státu v jakékoliv části
ČEZ,“ prohlásil šéf ČEZ Daniel Be-
neš minulý týden v rozhovoru pro
MF DNES.
O přesném způsobu proměny

chtějí mít ve vedení ČEZ jasno bě-
hem jara. Beneš navíc doplňuje, že
výstavba nových reaktorů není jedi-
ným impulzem k debatám o trans-
formaci. Dalším je zpřísnění politi-
ky Evropské unie v oblasti obnovi-
telných zdrojů a energetických
úspor. Z jednoho místa může být
problematické řídit různé části, kte-
ré sledují různé cíle.
Ministr průmyslu Tomáš Hüner

nicméně minulý týden prohlásil, že
dělení firmy není zrovna ideálním
řešením. „Myslím si, že dělení je
hloupost. Problémů je tu několik.
O rozdělení firmy se můžeme bavit
až vmomentu, kdy budou spočítány
dopady pro akcionáře. Spočítat se
to dá různě,“ uvedl ministr pro HN.
Prosperující ČEZ je každopádně

důležitým zdrojem peněz pro stát-
ní rozpočet. Ten jen z dividend zís-
ká letos přes 13 miliard korun.

Bloky za stovky miliard
Stát, nebo ČEZ? Rozhodnutí, kdo zaplatí nové jaderné bloky, stále ještě nepadlo

25,43 0,04 20,44 -0,11

Martin Šidlák
spolupracovník iDNES.cz

V ědci z univerzity v britském
Loughboroughmožnámají re-
cept, jak vrátit dieselovémoto-

ry na výsluní. Jejich technologie to-
tiž slibuje, že odstraní největší sou-
časný problém naftových agregátů
– emise oxidu dusíku NOx.
Jak známo, diesely se prosadily

do provozu díky nižší spotřebě,
a tím pádem nižším emisím CO2

oproti benzinovým motorům. Poz-
ději ale upadly v nemilost kvůli
tomu, že naopak produkují více
emisí oxidu dusíku NOx.
Německá Federální agentura pro

životní prostředí nedávno uvedla,
že ročně u západních sousedů kvůli
NOx předčasně zemře šest tisíc lidí,
celoevropské průzkumy pak NOx
dávají ročně za vinu 71 tisíc životů.
Negativně se na zájmu o naftové

motory podepsala aféra Dieselgate,
několik německýchměst začalo při-
pravovat zákaz vjezdu naftových
aut do svých center. Prodeje aut s tě-
mito agregáty už loni v některých ze-
mích Evropy klesly až o 20 procent
a předpokládá se, že pokles bude
pokračovat.
Zpomalit nebo zabrzdit ho ovšem

může tým výzkumníků z univerzity
v anglickém Loughborough. Přišel
totiž s řešením, jak minimalizovat
emise NOx, které není drahé a do

sériové výroby by mohlo přijít do
dvou let. Systém vytvořený týmem
Grahama Hargravea a Jonathana
Wilsona nese zkratku ACCT.
Jednoduše řečeno, spočívá v úpra-

vě dnešního aditiva na bázi močovi-
ny známého jako AdBlue (používa-
ného v systémech využívajících se-
lektivní katalytické redukce SCR
k odbourávání NOx) na speciální ka-
palinu bohatou na amoniak neboli
čpavek. Ta pomůže rozdělit NOx
na dusík a vodumnohem efektivně-
ji než AdBlue. Na rozdíl od dnes po-
užívané technologie SCR funguje
ACCT bezproblémově i při nízkých
teplotách, například když auto běží
na volnoběh.
Dnešní běžně používané SCR kata-

lyzátory pracují s vysokými teplota-
mi, na které semotor vozidla dostá-

vá zvláště při popojíždění po městě
velmi dlouho. V tu chvíli katalyzá-
tor SCR nefunguje a auto vypouští
škodlivé emise NOx.
Podle britského magazínu Auto-

car testovali vědci svůj vynález na
škodovkách, které jezdily jako taxí-
ky. To je typický příklad problema-
tického používání dieselového
auta. Taxikáři volí diesely kvůli níz-
ké spotřebě, jenže jejich obvyklý
jízdní režim s pomalými, často pře-
rušovanými cestami městem mo-
derním naftovým motorům ne-
svědčí.
První výsledky jsou zatím slibné.

Ukázaly, že ACCT zachytilo 98 pro-
cent výfukových emisí NOx, v porov-
nání se 60 procenty u stejného sério-
vého vozu vybaveného technologií
SCR, který splňuje normu Euro6.

Martin Petříček
redaktor MF DNES

PALIVA včera před týd. BURZY index změna%
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RAPOTÍN Privátní Železnice Des-
ná, kterou vlastní svazek obcí leží-
cích podél trati, testuje novou tech-
nologii, která umožní odstranit
rychle a efektivně námrazu z trakč-
ního vedení, a tím zabrání výpad-
kům v železniční dopravě na regio-
nální trati.
„Takhle se vyhneme situacím

jako před třemi lety, kdy tady ná-
mraza doslova paralyzovala dopra-
vu,“ sdělil starosta Rapotína a šéf
Svazku obcí údolí Desné Pavel Žer-
níček. Zařízení vyšlo na pět milio-
nů korun, svazek obcí alemohl čer-
pat dotaci od Státního fondu do-
pravní infrastruktury na nové tech-
nologie.
Systém elektrického ohřevu

umožní v případě výskytu silné ná-
mrazy a tvorby ledu na trakčním ve-
dení jednoduchým způsobem s po-
mocí vloženého odporu ohřát vodi-
če a led odstranit. Pokud systém
schválí Drážní úřad, bude v provo-
zu už příští zimu.
Správa železniční dopravní cesty

(SŽDC), vlastnící jak hlavní, tak pře-
vážnou většinu regionálních tratí
v republice, však o nasazení roz-
mrazovací technologie neuvažuje.
„Technické řešení je známé, v pra-
xi je však v síti SŽDC těžko použitel-
né,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina
Šubová. Při ohřevu trolejí totiž ne-
smí několik minut projíždět vlak.
„U Železnice Desná je to možné,
protože se jedná o krátkou trať, kde
jsou dostatečně dlouhé prodlevy
mezi jednotlivými vlaky,“ vysvětli-
la Šubová. — Rostislav Hányš

ENERGICKÁ
ŽIVELNÁŽIVELNÁ
POZITIVNÍ
OSTRÁ
NESPOUTANÁ

NYNÍ I NA SATELITU
VÍCE NA WWW.FACEBOOK.COM/OCKOSTAREwa Farna

ÓČKO STAR

VědecProfesorGrahamHargrave by semohl stát zachráncemdieselů v au-
tech, pokud se jeho systém ujme. Foto: LoughboroughUniversity

Jak zaplatit nové jaderné bloky

Jaderné bloky
postaví ČEZ. Stát
mu bude garantovat
výkupní cenu
elektřiny, aby se
výstavba vyplatila.

Stát odkoupí od
ČEZ dvě projektové
společnosti, které
výstavbu bloků
připravují,
a bloky postaví sám.

ČEZ se rozdělí na
dvě nebo více
částí. Státní část
se postará
o výstavbu
jaderných bloků.

(varianty budoucího vývoje)

JE Dukovany

Instalovaný výkon 1760 MW

Počet bloků 4

Uvedení do provozu 1985

JE Temelín

Instalovaný výkon 2133 MW

Počet bloků 2

Uvedení do provozu 2000

Ohřejí vedení,
aby kvůli mrazu
vlaky nestály

Britové testovali zařízení,
které očistí špinavé diesely

€ 19. 3.
25,40

26. 3.
25,43 $ 19. 3. 26. 3.

20,58 20,44

Benzin 30,45 30,50 30,54
Nafta 29,60 29,59 29,63

Nikkei 225 20 766,10 0,72
Hang Seng 30 548,77 0,79
FTSE 100 6 888,69 -0,48
DAX 11 770,66 -0,97
CAC 40 5 066,28 -0,57
WIG 20 2 240,65 -0,73

Pramen: Burzy, CCS, Patria

Ani sám ČEZ se do
výstavby nových
bloků nehrne.
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Z
atímco v předchozích le-
tech drony ohrožovaly pro-
voz pražského Letiště Vác-
lava Havla v Ruzyni jen výji-
mečně, ve druhé polovině

loňského roku řešilo letiště hned
několik incidentů. S tím, jak dálko-
vě ovládaných létajících strojů v tu-
zemsku přibývá, čímdál častěji zkří-
ží pilotům dráhu letu při startu
nebo přistání.
Nejnebezpečnější byla podle ve-

doucího inspektora Josefa Veselé-
ho z Ústavu pro odborné zjišťování
příčin leteckých nehod (ÚZPLN) si-
tuace, kdy kvůli pohybu dronu
v blízkosti vzletových drah pražské-
ho letiště musela být upravena drá-
ha sedmi dopravních letadel.
Nehody dronů, které ústav vyšet-

řoval, nicméně zatím skončily bez
významnějších škod. Inspektoři
zpravidla dorazí pouze ke spadlé-
mu dronu někde v poli.
Létat s dronem je sice zakázáno

přibližně do 5,5 kilometru od stře-
du letiště, letečtí dispečeři však při-

znávají, že sami nemohou pohyb
těchto zařízení v ochranném pás-
mu sledovat. Drony totiž nemají na
rozdíl od pilotovaných letadel od-
povídače. Řídící provozu jsou tak
odkázáni na hlášení pilotů dronů.

Majitele dronů vábí na aplikaci
Částečně by to měla změnit mobil-
ní aplikace, na jejíž vývoj nyní Říze-
ní letového provozu (ŘLP) vypsalo
výběrové řízení. Její používání
bude dobrovolné, avšak dispečeři
věří, že si ji stáhne co největší po-
čet pilotů dronů. Aplikace jim totiž
bude poskytovat řadu informací,
které by jinak neměli šanci získat.
Dispečeři na oplátku dostanou
možnost registrované drony kont-
rolovat.
„Součástí této aplikace je plánova-

ní letů dronů, což znamená, že sys-
tém uživatele upozorní, pokud již
někdo jiný má na stejný čas a místo
naplánován svůj let,“ uvedl mluvčí
ŘLP Richard Klíma. Kromě možné-
ho střetu s dalším dronem aplikace
rovněž dokáže varovat před vlétnu-
tím do zakázané zóny, nebo přímo
do mobilu uživateli přinese infor-
mace o očekávaném vývoji počasí
v místě, kde létá.

Dispečeři počítají také s možnos-
tí, že aplikace dronu přímo znemož-
ní vstoupit do bezletové zóny, na-
příklad v okolí letišť, elektráren
nebo vojenských zařízení. Tuto re-
gulaci umožní software, o jehož po-
vinném umístění ve všech typech
dronů se nyní jedná.
„Bude instalován výrobcem a bu-

de muset splňovat podmínky regu-
lace. Aby toto letadlo mohlo být
prodáváno na trhu v Česku, bude
muset být takovým softwarem vy-
baveno,“ uvedl mluvčí Úřadu pro
civilní letectví Vítězslav Hezký.
Kromě amatérů, kteří drony vyu-

žívají pro rekreační účely, má
podle ŘLP aplikace sloužit i lidem a
firmám, které létání s drony živí. Je-
jím prostřednictvím totiž půjde sná-

ze vyřídit povolenku pro létání v za-
kázaných zónách nebo v řízeném
vzdušném prostoru, tedy ve výš-
kách nad 300 metrů nad zemí. Sys-
tém rovněž umožní novým majite-
lům komerčně využívaných dronů,
aby si na svůj bezpilotní prostředek
online zařídili na Úřadu pro civilní
letectví povolení pro letecké práce.

Je jich nepočítaně
Registrované musí být podle záko-
na všechny drony, které jsou těžší
než 20 kilogramů. Kromě nich platí
povinnost i pro majitele ostatních
bezpilotních strojů, kteří je využíva-
jí k obživě, například pro pořizová-
ní fotek nebo videí z výšky.
Podobné je to s dodržováním bez-

pečnostních pravidel. Ve stručnos-

ti se dají shrnout do několika bodů,
z nichž hlavním je požadavek mít
nad zařízením neustálou kontrolu.
Ta spočívá v povinnosti majitele,
aby jeho stroj létal pouze na do-
hled. Musí také zajistit, aby dron

při náhlém pádu nikoho nezranil,
případně nepoškodil ničí majetek.
Za porušení těchto pravidel uživate-
lům teoreticky hrozí až pětimiliono-
vá pokuta ve správním řízení.
Protože na velkou část dronů se

nevztahuje registrační povinnost,

dá se počet dronů v tuzemsku pou-
ze odhadovat. Nárůst zájmu lidí
o tuto technologii ale dokladuje le-
tecký rejstřík, v němž jsou uvedeny
drony pro komerční využití.
Na konci roku 2015 obsahovala

tato databáze 150 strojů, před
rokem jich byly více než čtyři stov-
ky a nyní rejstřík Úřadu pro civilní
letectví zahrnuje 678 záznamů.
Tato databáze slučuje klasické

kvadroptéry případně hexakopté-
ry, které si lidé pod pojmem dron
běžně představí, s ostatními bezpi-
lotními prostředky. Hned v prvním
políčku například ÚCL uvádí horko-
vzdušný balón Českého hydrome-
teorologického ústavu, ale těchto
případů je v rejstříku minimum.
Zbytek připadá na klasické drony.

Drony
útočí

PX 1 110,40 0,24

Auta

Většina ojetin
prodaných v Česku
měla skrytou vadu
Více než polovina ojetých aut pro-
daných loni na tuzemském trhu
měla skrytou vadu, vyplývá z prů-
zkumu Asociace obchodu ojetými
automobily. Každé deváté auto
bylo dříve havarované, téměř pěti-
nu problémů tvořily závady v elek-
tronice, ve 13 procentech byl defekt-
ní motor. Ve 13 procentech případů
zákazníci zjistili, že jejich vůz má
přetočený tachometr. Investice do
následných oprav skrytých vad ve
výši do 20 tisíc korun bylo nuceno
vydat 68 procent zákazníků. (ČTK)

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si běhemminuty nabídku
finančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Tomáš Cafourek
redaktor MF DNES

Px
ROČNÍ

DLUHOPISY včera před týd.

dronů pro komerční
využití evidují úřady.
Jiné drony registraci
nepotřebují.

Jitka Vlková
redaktorkaMF DNES

P ředchozí vedení ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV)
v čele s Michaelou Marksovou

(ČSSD) se chovalo nehospodárně,
tvrdí ministryně práce v demisi Ja-
roslava Němcová (ANO). Vyplývá
to podle ní z výsledků vyšetřovací-
ho auditu, které resort zveřejnil.
„Závěry auditu mluví o porušení

zákona o zadávání veřejných zaká-
zek a nehospodárnosti,“ říká Něm-
cová. Výše pochybení podle závěru
souběžného auditu Nejvyššího kont-

rolního úřadu převyšuje miliardu
korun. Jde především o IT systémy
na výplatu sociálních dávek, dávek
v nezaměstnanosti a o ekonomický
informační systémministerstva, kte-
rý se několikanásobně prodražil.
Problémy s IT systémy pro úřady

práce se táhnou od dob exministra
Jaromíra Drábka a jeho výměny IT
dodavatelů bez výběrového řízení.
Jeho tehdejší náměstek Vladimír
Šiška byl v této souvislosti pravo-
mocně odsouzen na čtyři roky věze-
ní. Nyní se rýsuje další soudní pře.
V polovině loňského listopadu,

necelé dva týdny před demisí So-
botkovy vlády, ministerstvo práce

vypovědělo smlouvu na IT systém
Sociální dávky za 130 milionů ko-
run. Údajně proto, že dodavatel,
společnost OKsystem, neplnil do-
dávky. Firma se proti výpovědi brá-
ní a podala žalobu. Zakázku stihlo
staré vedení ministerstva vypsat
znovu, termín pro podání nabídek
vyprší příští týden. „Soudní pře by
nicméně znamenala zablokování
této zakázky,“ říká Oleg Blaško, ná-
městek pro informační technologie
a bezpečnost MPSV.
Problém je i s druhým zásadním IT

systémem, na dávky v nezaměstna-
nosti. Tenměl podle původní smlou-
vy začít fungovat už loni v lednu, ter-

mín se několikrát odsouval. „V tuto
chvíli jednáme se společností Atos
IT Solution Services, že ani termín
1. července 2018 není realistický,“
říká Blaško. Kromě toho jeden z neú-
spěšných uchazečů o tuto zakázku
podal námitky k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Hrozí, že
úřad tuto druhou zakázku zruší.
Ministerstvo by pak zřejmě opět

muselo prodlužovat smlouvu stávají-
címu dodavateli dávkových systé-
mů, společnosti OKsystem. To uděla-
lo i předchozí vedení ministerstva,
když bez výběrového řízení pode-
psalo smlouvu za miliardu korun,
což mu Nejvyšší kontrolní úřad vy-

tkl. Je tedy otázka, jak by se další vý-
platy zabezpečily. „Není ohrožena
výplata nepojistných dávek. Jak bu-
deme postupovat v oblasti trestně-
právní stránky věci, řekneme v nej-
bližších dnech,“ uvedl Blaško.
Společnost Atos figuruje i u další-

ho problematického IT systému:
mělaministerstvu dodat ekonomic-
ký informační systém. Původně vy-
hrála tendr s cenou 35 milionů ko-
run, ale cena pak rostla. „Předcho-
zí vedení ministerstva schválilo
změnové požadavky za 94 milionů
korun, dalších 30 zamítlo, k tomu
je třeba připočíst například nákupy
licencí,“ dodal Blaško.

Bezpilotní stroje čím dál častěji
narušují provoz na letištích.
Nová aplikace je bude sledovat.
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1 110,40 Česko 1,93 1,93 1,94
Německo 0,53 0,53 0,58
Francie 0,77 0,77 0,84
Itálie 1,91 1,89 2,01
Španělsko 1,25 1,27 1,39
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Audit: Na MPSV pochybili, je to za miliardu
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Ze světa

Nedělní podvečer v zá-
bavním a nákupním
centru sibiřského Ke-
merova se změnil v ho-
diny děsu a hrůzy
v dýmu a plamenech.
Při požáru tam zahy-
nulo více než šedesát
lidí, mezi nimi i děti.

MOSKVA Alexandr je vyučený ku-
chař. Přestože k tomu neměl žádné
kvalifikační předpoklady, stal se
osobou odpovědnou za protipožár-
ní zabezpečení největšího obchod-
ního a zábavního centra Zimní tře-
šeň v půlmilionovém sibiřském
městě Kemerovo na východě Rus-
ka. „Nemá žádné speciální vzdělání
a dosud nikdy nepracoval se složi-
tou technikou,“ citoval server New-
sru.com jednoho Alexandrova zná-
mého z Kemerova.
Byl to zřejměAlexandr, kdo na za-

čátku požáru, který vypukl v neděli
ve čtyři hodiny odpoledne tamního
času v horním podlaží obřího zá-
bavního a nákupního centra, vy-
pnul signalizaci a zablokoval, zřej-
mě omylem, nouzové východy.
„Evakuační siréna jen dvakrát za-
houkala,“ řekl jeden ze svědků rus-
ké agentuře Ria Novosti.
Právě chování šéfa protipožární

ochrany, který se stal včera jedním
z pěti lidí zadržených policií, bylo
důvodem, proč byla bilance požá-
ru tak tragická.
Lidé, kteří se nemohli dostat ven

zablokovanými nouzovými výcho-
dy z hořící budovy, skákali z oken
třetího patra, někteří se pokusili za-
chránit na střeše. Části stropů, pře-
devším nad sály multikin, které
byly v té době plné dětí, se však při
požáru propadly.
Velkou část obětí tvoří právě ško-

láci, které do tamního multikina
v neděli lákala akce s názvem Vese-
lé prázdniny se slevami a speciální-
mi atrakcemi. Mnohé z nich rodiče
posadili do kina a odešli nakupo-

vat. V době požáru bylo v komple-
xu asi tisíc lidí.
„Těžko se popisuje to, co se tady

stalo. Prostě děs. Obyčejný víkendo-
vý den, parkoviště bylo tak plné, že
nešlo zaparkovat. Do Zimní třešně
přišlo mnoho rodin s dětmi,“ řekla
pro server Lenta.ru Anna Zarečně-
vová, která byla svědkem požáru.
„Prostor byl plný kouře, nedalo se
dýchat, všude byly plačící a křičící
děti,“ popsala neštěstí, které prová-
zel obrovský chaos.

Byl požár založen úmyslně?
O příčinách vzniku požáru se ještě
včera spekulovalo. Podle prvních
zpráv, které se objevily v ruských
internetovýchmédiích, mohl vznik-
nout v dětském koutku. Tam údaj-
ně skupina výrostků zapálilamolita-
nové sedačky. Oheň se podle agen-
tury Interfax bleskově rozšířil. Ji-
nou verzí, o níž se v médiích hovo-
ří, může ale být vadná elektroinsta-
lace.
Při požáru, který hasilo mnoho

hodin na pět set hasičů z Kemerova

i okolníchměst, se část budovy zříti-
la a byla narušena statika celého
komplexu. Šíření ohně napomáha-
lo podle ruských médií i použití ne-
vhodných, a tedy lehce zápalných
materiálů. Zahynulo při něm také
všech dvě stě zvířat malé zoologic-

ké zahrady, která byla v zábavním
centru umístěna. Včera odpoledne,
několik hodin poté, co bylo ohláše-
no uhašení požáru, se objekt navíc
opět vzňal.
Centrum Zimní třešeň bylo ote-

vřeno před pěti lety po nákladné

přestavbě budovy zkrachovalé to-
várny na výrobu cukrovinek. Vyšet-
řovatelé nyní zkoumají, zda při vý-
stavbě nákupního centra byly dodr-
ženy všechny protipožární a staveb-
ní směrnice. Současně ruská vláda
nařídila provést kontroly všech po-

dobných center po celém Rusku,
aby se tragédie nemohla opakovat.

Smutek na Sibiři
Celý včerejšek nosili obyvatelé Ke-
merova k doutnajícím troskám bu-
dovy květiny a zapalovali svíce.
Před hlavní nemocnicí veměstě stá-
li lidé frontu, aby mohli darovat
krev pro raněné a popálené.
Po včerejším požáru byl v sibiřské

Kemerovské oblasti vyhlášen tří-
denní smutek. Ruský prezident Vla-
dimir Putin zrušil část svého včerej-
šího programu, ale na Sibiř se osob-
ně nevydal a také žádný celoruský
smutek se podle médií nechystá.
Požár v Kemerovu je druhým nej-

horším neštěstím v Rusku za po-
sledních patnáct let. Předčí ho jen
tragédie v Permu z roku 2009, kde
v nočním klubu uhořelo 156 lidí.

30. 10. 2017

Belgie

Krátce poté, co Madrid
rozpustil katalánskou vládu
a parlament, odjel do Belgie.

22. 1. 2018

Dánsko

Účastní se debaty na
půdě Kodaňské univerzity.

18. 3. 2018

Švýcarsko

Do Ženevy přijíždí na festival
filmů o lidských právech.

22. 3 2018

Finsko

Během návštěvy Finska jedná
s tamními zákonodárci.

25. 3. 2018

Německo

Je zadržen na základě evropského
zatykače při cestě z Finska přes
Švédsko a Dánsko.

Puigdemontova
pouť Evropou

e.

val

dná

ropského
přes

va

MADRIDVyhýbal se všemožně špa-
nělské justici a hledal podporu pro
nezávislost Katalánska. Teď ho do-
stihl evropský zatykač.
Pětapadesátiletý Carles Puigde-

mont, bývalý katalánský premiér,
čeká v německé cele na rozhodnu-
tí, zda bude vydán do Španělska.
Skončila tak – alespoň prozatím –

jeho nedobrovolná zahraniční ana-
báze.
Od konce října, kdy vláda v Mad-

ridu reagovala na vyhlášení kata-
lánské samostatnosti rozpuštěním
tamní vlády i parlamentu, byl ex-
premiér na útěku. Celkem 146
dnů.
Za vzpouru mu nyní hrozí až

25 let vězení.
Proto Puigdemont raději odešel

do vzdáleného belgického vyhnan-
ství. Měl pocit, že z exilu bude jeho
hlas za obranu katalánské nezávis-
losti znít hlasitěji.
Je dobrý řečník, navíc ovládá

dobře angličtinu i francouzštinu, do-
konce i rumunštinu – jazyk své ženy.
Putoval jako bájný poutník Aha-

sver po celé Evropě. Navštívil Švý-

carsko, Dánsko či Finsko a vysvětlo-
val, proč Katalánci chtějí vlastní sa-
mostatný stát. Jeho spolupracovní-
ci věřili, že bude moci katalánské
hnutí řídit pomocí vyjádření na Fa-
cebooku či projevy přes Skype.
Mluvilo se o „hologramovém“

premiérovi. Puigdemont také pově-
řil své spolupracovníky v Barcelo-
ně, aby tlumočili veřejnosti jeho
psané exilové vzkazy.
Byl přesvědčen, že čím tvrdší tlak

přijde ze stranyMadridu, tím silněj-
ší bude odpor Katalánců. „Neexistu-
je síla, která by mě donutila tento
boj vzdát,“ prohlašoval.
Nebyl jediným stoupencem nezá-

vislého Katalánska, který zvolil ces-
tu exilu. Obžalobě ze vzpoury čelí
třeba i bývalá ministryně školství
Clara Ponsatíová, která se uchýlila
do Skotska.
„Je to politická perzekuce, syste-

matická snaha kriminalizovat tou-
hu po nezávislosti,“ řekl její práv-
ník Aamer Anwar.

Sledovali ho agenti
Na Puigdemonta, stejně jako na dal-
ších 12 katalánských politiků, vydal
Madrid na konci uplynulého týdne
mezinárodní zatykač. Expremiér
byl v té době zrovna ve finských Hel-
sinkách, kde debatoval o katalánské

nezávislosti s tamními
poslanci. Aby se vyhnul
kontrolám na letišti,
rozhodl se pro cestu au-
tem. Do Belgie to měl

asi 1 300
kilomet-
rů. Jeho
pouť však
skonč i l a
na dálnici
A7 v se-
v e rn ím
Němec -

ku, kousek
za hranicí s

Dánskem. Na
základě upo-
zornění agen-
tů španěl-
ských tajných
služeb, kteří
Puigdemonta

celou dobu sledo-
vali, jej zadržela
německá poli-
cie. Na rozhod-
nutí soudu nyní
čeká v cele ve
městě Neumün-

ster.
Co bude dál? Ani

v Německu nepanu-
je na jeho zadržení

jednoznačný názor. Europoslanec
za vládní křesťanské demokraty El-
mar Brok je přesvědčen, že Puigde-
mont by měl putovat před španěl-
ský soud. „Provinil se proti španěl-
skému právu i ústavě,“ tvrdí.
Naopak Wolfgang Kubicki, místo-

předseda za opoziční Svobodné de-
mokraty, argumentuje, že němec-
ký zákoník nezná pojem „vzpou-
ra“, za který má být Puigdemont
v Madridu souzen. Německá justi-
ce zná jen „velezradu“.
Většina politiků se kloní k názo-

ru, že rozhodnutí musí zůstat v ru-
kách německé justice. Verdikt se
přitom nečeká dříve než po Veliko-
nocích.
Zatčení Puigdemonta v Německu

je pro Katalánce citlivá věc. Mnozí
uživatelé sociálních sítích připomí-
nali, že naposledy vydalo Německo
katalánského premiéra během dru-
hé světové války. Lluíse Company-
se zatklo gestapo na území obsaze-
né Francie, poté jej vydalo frankis-
tické diktatuře a v roce 1940 byl po-
praven.
V Barceloně a dalších katalán-

ských městech vyšli v reakci na
Puigdemontovo zatčení do ulic de-
sítky tisíc lidí. Policejní těžkooděn-
ci zasáhli obušky, nejméně sto de-
monstrantů zranili.

Luboš Palata
redaktor
MF DNES

Jiří Sládek
redaktor
MF DNES

Vraždanovináře

Vrah jednal zřejmě
na objednávku
Okolnosti vraždy slovenského novi-
náře Jána Kuciaka a jeho snoubenky
naznačují, že šlo o vraždu na objed-
návku. Řekl to včera slovenský pro-
kurátor s tím, že „(na místě vraždy)
nebyly zjištěny stopy zápasu a neby-
lo nic odcizeno“. Upřesnil, že oba
byli zavražděni 21. února, tedy čtyři
dny před nalezením těl. Dodal, že
Martina Kušnírová byla zastřelena
jedním výstřelem do hlavy, Kuciak
dvěma výstřely do srdce. Obě vraž-
dy se staly v rozpětí pěti minut. Vy-
šetřovatelé prověřují více rovnocen-
ných motivů vraždy; tím nejpravdě-
podobnějším dosud byla investiga-
tivní práce reportéra. (ČTK)

Severní Korea

Kim prý přijel
nečekaně do Číny
Severokorejský vůdce Kim
Čong-un včera přicestoval nečeka-
ně vlakem do Číny, informovala
agentura Bloomberg. Je to patrně
první známá zahraniční cesta
Kim Čong-una od roku 2011, kdy
stanul v čele KLDR. Příjezd severo-
korejského vlaku s Kimem do
Pekingu však čínské ministerstvo
zahraničí včera nepotvrdilo. (ČTK)

Prostor byl plný
kouře, nedalo se
vůbec dýchat, všude
byly plačící a křičící
děti.

RUSKO

MONGOLSKO
KAZACHSTÁN

ČÍNA

Kemerovo

Novosibirsk

Bludný poutník, který svůj boj nevzdává
Zadržený katalánský expremiér Carles Puigdemont čeká, zda se jej německá justice rozhodne vydat Španělsku

Tragédie v Kemerovu
Pro sibiřské město Kemerovo, zná-
mé jako středisko tamní uhelné ob-
lasti a chemického průmyslu, bylo
nákupní a zábavní centrum Zimní
třešeň jedním z nejoblíbenějších
míst pro zimní víkendová odpoled-
ne. V době požáru, v neděli
v 16.00, v něm bylo na tisíc ná-
vštěvníků, hlavně rodin s dětmi.
Více než šest desítek jich požár ne-
přežilo, další desítky jsou zraněny.

Z kina se stal hřbitov
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V pondělí 26. 3. vyšly články pánů Ro-
bejška a Vyvadila. Oba odpovídají na

otázky dneška, týkající se demokracie
a moci. Odpovídají však své vlastní otázky
a podle toho napovídají hledajícím, že nej-
správnější je podvolit se většině. Jaképak hle-
dání pravdy či dokonce morálky? Takže vy
mladí a nezralí, nechte to na nás! Nebylo to
už tady vícekrát? Jako starý muž jsem, mys-
lím, oprávněn taky radit: Vy, mladí, myslete
samostatně, nedejte se vodit za ručičku, klid-
ně choďte do ulic a nenechte si to ani roz-
mlouvat a ani – nedej bože – zakazovat.
— Jan Vencálek
Němčičky

N
a samý začátek musím říci, že
Ruskou federaci nepovažuji za
demokratický stát a Vladimira
Putina za nějakého velkého lidu-
mila. Právě naopak. Jde o politi-

ka schopného a nejspíš i všehoschopné-
ho, který bezohledně kráčí za svými cíli.
Jedním z nich je také obnova státnosti
největší země světa, která se mnoho let
zmítala v neuvěřitelných zmatcích a zlo-
činnosti. Ba dokonce balancovala na po-
kraji rozpadu.
Bývalý důstojník sovětských a ruských

tajných služeb je často (nejen) ve své vlas-
ti vnímán jako někdo, kdo ráznými kroky
hrozící dezintegraci zabránil. Třeba když
zkrotil oligarchy, zlikvidoval odstředivé
tendence ve vzdálenějších regionech,
případně vyhrál druhou čečenskou vál-
ku (1999).
Pod jeho vedením se Kreml stal znovu

symbolemmoci, respektu a autority, již
vnímá celý svět, a země si, i přes posled-
ní hubené roky, notně polepšila také eko-
nomicky. S Putinovou prezidentskou
érou si tudíž běžný Rus spojuje návrat

k vlastenecké hrdosti, konec jakési nové
„smuty“, kterou přivodil rozpad Sovět-
ského svazu či „alkoholokracie“ Borise
Jelcina.
Tomu ostatně Západ velkoryse promi-

nul, když nechal rozstřílet jemu vzdorný
parlament...

Nebezpečné domácí uznání

Cílevědomé i víceméně úspěšné směřová-
ní k obnově vážnosti Ruska nebo zlepšo-
vání životní úrovně, k čemuž svého času
významně přispěla též změna cen ropy
na světových trzích, má však dvojí do-
pad.
Hlavě státu vynesl obrovské domácí

uznání, ale logicky zneklidnil mezinárod-
ní konkurenty, kteří léta všestranně profi-
tovali z mocenského úpadku Moskvy.
Když se následně ukázalo, že kroky puti-
novské kliky vedou k některým nepře-
hlédnutelným úspěchům, začaly se zno-
vu výrazněji objevovat rysy předchozí,
studenoválečnické etapy.
Například dřívější americká administra-

tiva pod vedením demokratů vystupňova-
la agresivní antiruskou rétoriku a nápad-
nými se staly také destabilizační akce při
hranicích či proti zájmovým oblastem
Ruské federace.
Nejznámějším se stal Západem podpo-

rovaný puč, pardon, oslavovaný Euro-
majdan v Kyjevě, jemuž těsně předchá-
zel výrok Hillary Clintonové o nezbytnos-
ti zabránit reintegraci postsovětského
prostoru za každou cenu.
Když následně Rusové porušili meziná-

rodní právo kvůli strategickému Krymu,
kde mimochodem většina ukrajinských
vojáků přeběhla na ruskou stranu, vyvo-
lalo to bouři. Příval očerňujících informa-
cí, hospodářských sankcí a výhrůžek neu-
stal doteď.
Je zde patrná snaha překrýt třeba histo-

rickou paměť s nezákonným počátkem
války v Iráku, která trvá už patnáct roků.
Zároveň se zuřivě popírá, že by Kreml –

jakožto patron východoukrajinských
pseudostátností – mohl získat inspiraci
v násilném vytvoření již druhé albánské
státnosti, Kosova.

Oblíbený terč Vladimir

Projevem zhoršených vztahů mezi Rus-
kem a západními demokraciemi, jež se ji-

nak neodvažují příliš kritizovat spřízněné-
ho tureckého autokrata Recepa Tayyipa Er-
dogana, jsou i vyslovené propagandistické
bizarnosti. Včetně toho, že se Vladimir Pu-
tin postupně proměnil v příčinu takřka vše-
ho zla. Čehokoli na světě, co se zrovna
takříkajíc nehodí do krámu.
Měl ovlivňovat kdeco. Protibruselské

postoje Maďarska, referendum v Holand-
sku, francouzskou nacionalistickou pravi-
ci, úspěch kampaně pro brexit, americké
prezidentské volby, ve kterých zvítězil
Donald Trump. Až je skoro divné, že
není také viníkem horečky omladnic v af-
rickém Zimbabwe.

Odvádění pozornosti

Do stejného ranku bohužel spadá to, že
bez vyšetřování, zcela automaticky dostal
Kreml nálepku toho, kdo stál za útokem
na exdůstojníka ruské vojenské rozvědky
Sergeje Skripala a jeho dcery.
Byť jsou atentát i příslušná mediální re-

flexe dosti podezřelé, nemáme vůbec po-
chybovat. Podpořit to má i rozsáhlé vyhoš-
ťování ruských diplomatů z Evropské unie
a Spojených států. A kdo snad pochybuje,
je bez diskuse ovlivněn tvrzením o poten-
ciálním ohrožení naší národní bezpečnos-
ti.
Zdá se, že Rusko se Západem, kde přitu-

huje například v oblasti svobody interne-
tu, se mohou nakonec docela hodně po-
třebovat. Když nic jiného, tak aby pro-
střednictvím toho druhého odváděly po-
zornost od chyb vlastních elit.
A vůbec aby se jim pohodlněji vládlo.

Č
as je veličina relativní, tvrdil už Albert
Einstein a vidí to každý, kdo alespoň
koutkem oka sleduje celou korupční

kauzu exhejtmana Davida Ratha. „Tento-
krát budu stručnější,“ sliboval bývalý poli-
tik ČSSD před včerejším zahájením své zá-
věrečné řeči. A relativita stručnosti vytanu-
la na mysli každému, kdo si pamatuje, jak
před třemi lety, než se případ znovu za-
šmodrchal, zabrala jeho závěrečná řeč
u soudu tři jednací dny.
Rath včera znovu obvinil někdejšího mi-

nistra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a žalob-
kyni Lenku Bradáčovou, že zosnovali hru,
jejímž účelem bylo zbavit se kritika vlády
a zasadit úder ČSSD. Když to hejtman tvrdil
krátce po svém zatčení, znělo to alespoň
jako legitimní obrana muže obviněného z
korupce. Dnes to má jen mile humorný ná-
dech. Pospíšil přežil ve funkci jen o 42 dnů
déle než Rath a po něm už se v čele sprave-
dlnosti stihli vystřídat čtyři ministři ze tří
stran. Pospíšil mezitím doputoval z místo-
předsedy ODS na předsedu TOP 09, což
dává tušit, že žádnýmministrem ještě dlou-
ho nebude. Bradáčová se sice za stejnou
dobu vyšvihla z náměstkyně krajského ná-
vladního v Ústí nad Labem na vrchní státní
zástupkyni, ale také to mohlo být úplně ob-
ráceně: Pospíšil mohl být dnes, v čase roz-
sudku nad Rathem, třeba předsedou ODS a
ministrem vnitra, zatímco Bradáčová zhrze-
nou advokátkou v Litoměřicích nebo po-
mocnicí celníka Roberta Šlachty.
Čas je relativní, v politice dvojnásob a bě-

hem táhlých procesů, jako jsou ty s Davi-
dem Rathem nebo Janou Nečasovou Nagyo-
vou, snad dokonce trojnásob. Bývalý stře-
dočeský hejtman včera u soudu líčil, jak pe-
níze, o nichž se v odposleších mluví, neby-
ly úplatky, ale černé peníze pro ČSSD.
O tom se spekulovalo od začátku a partaj se
upřímně děsila toho, až to hejtman začne
tvrdit v přímém přenosu. Jak to ovlivní kraj-
ské volby na podzim 2012? Jak volby parla-
mentní 2013? Jak komunální 2014? Další
krajské 2016? Další parlamentní 2017?
Dneska Rath líčí své báje paradoxně v situa-
ci, kdy se zdá, že jeho někdejší straně už ne-
může více uškodit vůbec nic.
Čas je v politice veličinou hodně relativ-

ní, čehož by si měli být vědomi jak ti, kdo
zpětně domýšlejí fantazmagorické kon-
strukce, tak ti, kdo by se snad opravdu ta-
kovou střelbou daleko za obzor snažili poli-
tiku ovlivnit či úplně otočit.

Mladí, klidně
choďte do ulic

Fórum čtenářů

Miroslav Korecký
komentátor
MF DNES

Již několik let se objevují výhrady pro-
ti střídání letního a zimního času. Jeli-

kož určité strany prosazují celostátní refe-
rendum, navrhuji ověřit jeho fungování na
výše zmíněném problému. Bylo by to jistě
méně riskantní, než předložit otázku setr-
vání České republiky v EU či NATO.
— Zdeněk Pospíšil
Brno

Pavel Kopecký
publicista a pedagog

Z bytečná kontrolní otázka: je to ještě
umění, nebo už jen lechtivá provoka-
ce? Pod názvem Voayer: Poslední vý-

stava skutečných nahých žen se od 17. do
21. dubna v pražské Galerii Tančícího
domu uskuteční akce, kde se slovy pořada-
telů „každý výstavní den svlékne vždy tři-
náct nových modelek“.
Navíc si je návštěvníci mohou „nejen pro-

hlédnout, ale některých se dokonce i dotý-
kat“, a pokud přijdou každý z pěti dnů, uvi-
dí „celkem 65 skutečných nahých žen“.
Že ani galerie nepromění v umění všech-

no, co v ní momentálně visí, leží nebo po-
stává, je nasnadě. Na akci, která se opaku-
je po předloňské slovenské a loňské české
premiéře, zaráží spíše výběr přívlastků.
Neudiví, že v názvu přibylo slovo „po-

slední“: z hvězd, které lákaly na své tento-
krát už zaručeně a opravdu definitivně po-
slední vystoupení, načež se ještě třikrát
vrátily, už by se dala postavit přinejmen-
ším fotbalová jedenáctka.
Ani pojem „nahé“ nepřekvapí, na obleče-

né dámy by se asi sotva stály fronty.
Ale proč se zdůrazňuje termín „skuteč-

né“? Naznačuje snad, že veškeré živé ženy
do roka a do dne vymřou, případně se zru-
ší úředním výnosem, dostanou zákaz veřej-
ného vystupování, neřkuli svlékání, nebo
se přesunou do skanzenu a nahradí je ro-
botky? Na to pozor, při návštěvníkově upo-
ceném doteku by umělé slečny mohly pro-
bíjet.
Rozdíl mezi nesmrtelnou krásou mistrov-

ských aktů a jejich reálnými předobrazy
z masa a kostí je dostatečně zjevný, v da-
ném případě doslova hmatatelný – na Bot-
ticelliho Zrození Venuše si člověk sáhnout
nemůže, to by ho z galerie ve Florencii
hnali puritánským krokem. Na druhou
stranu zákazy výstav fotografických aktů
už jsme zažili od Prahy po Havířov a často
za nimi stály dámy, je tedy možné, že „po-

slední výstava skutečných nahých žen“ se
v éře kampaně MeToo připravuje na zásah
aktivistek, přes který by se další obchodo-
vání s nahatou senzací už neprobilo.
Nicméně akce typu Voayer se pouze ve-

zou na vlně pokrytectví, která ze souboje
politické korektnosti se svobodou projevu
dovede vytěžit vlastní zisk. Bitvu proti se-
xuálnímu nátlaku přetavila ve vlastní po-
řad herečka Rose McGowanová a nyní izra-
elská televize ohlásila dokonce reality
show, v níž budou skryté kamery sledovat
sexuální obtěžování ve velkých firmách.
Svým názvem The Silence Breakers se pro-
jekt hlásí k těm, kdo prolomili mlčení,
a producenti vyjadřují naději, že dodá od-
vahu i dalším, zároveň však přiznávají, že
očekávají velký divácký úspěch. Formát, je-
hož každá epizoda má vyvrcholit přímou
konfrontací útočníka s obětí, hodlají prodá-
vat do ciziny na nadcházejícím mezinárod-
ním televizním trhu v Cannes.
Což je vlastně jen rafinovanější způsob,

jak vydělat na lechtivém tématu a přiroze-
né lidské zvědavosti, než jaký vyproduko-
val bezelstně přímočarý Voayer. Že je pro-
jekt kontroverzní? Tím lépe. Že riskuje po-
řádný povyk? Jen houšť, ať se víc prodá.
Paradoxně ve stínu pokřiku o sexistické

výstavě či bojovných feministkách se krčí
projekty jako televizní dokument Z lásky
nenávist, který zpovídá reálné oběti domá-
cího násilí; navíc, jak se vyžaduje, „gende-
rově vyváženě“. Nejprve totiž vyprávěly
ženy týrané muži, dnes v druhém dílu se
naopak svěřují muži týraní ženami.
S tím by si hnutí MeToo nejspíš nevědě-

lo rady. Jednodušší než přiznat, že krutosti
jsou schopna obě pohlaví, je razit hesla
o ženách ponížených na objekt mužského
chtíče. Přestože „skutečné nahé ženy“ se
těžko vystavují nedobrovolně a zadarmo.
Už aby je vystřídaly skutečné nahé robot-

ky. A skuteční nazí roboti.

Několik zemí Evropské unie a USA vyhostilo ruské diplomaty
kvůli útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala. Žádné jasné
důkazy ovšem neexistují, ale sebevědomý Putin se prostě
stává oblíbeným terčem, který může za všechno zlo světa.

Vladimir Putin se
postupně proměnil
v příčinu takřka všeho zla.
Měl ovlivňovat kdeco. Až
je skoro divné, že není
také viníkem horečky
omladnic v Zimbabwe.

Letní, či zimní čas?
Referendum!

Naše báječná léta
s Davidem Rathem
a s jeho procesem

Glosa

Poslední výstava
nahýchmodelek.
Co na to MeToo?

ProcentaMirky Spáčilové, redaktorky MF DNES

Když se nepřátelé potřebují

Miliony v krabici od vína nebyly úplatky, ale peníze pro ČSSD, řekl u soudu exhejtman
David Rath. Na procesech, které se táhnou více než pět let, je výtečné, že už nikdo nevě-
ří ničemu. Kdo ví, jak to všechno bylo! Byla to černota ČSSD? Nebo jen útok od konku-
rence? Ostatně Rath byl předtím politikem ODS... Nebo za to jako vždy může Kalousek?

Skicář Václava Teichmanna
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Daně Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, je do tohoto dne
musí doručit finančnímu úřadu, pokud nevyužívají slu-
žeb daňového poradce. K tomuto termínu je také třeba
uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů. Jestliže slu-
žeb poradce využíváte, musíte o tom do 2. dubna úřad in-
formovat.

duben

3 2
květen

ANO
» Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní

výdělky, například z podnikání či
pronájmu, přesáhly 6 000 korun
ročně.

» Pokud máte jednoho hlavního
zaměstnavatele a současně ve
stejném období i jiné příjmy ze zá-
vislé činnosti – nejčastěji z dohody
o pracovní činnosti nebo doho-
dy o provedení práce. U dohody
o provedení práce jde o příjmy
nad 10 000Kč od jednoho zaměst-
navatele v měsíci – u nižších pří-
jmů z tohoto typu dohody odvede
zaměstnavatel daň automaticky.

» Nejste zaměstnáni a máte příjem
z podnikání, pronájmu či z tak-
zvaných ostatních činností vyšší
než 15 000 korun za rok. Týká se
to například důchodců, studentů,
lidí na rodičovské.

» Vykazujete ztrátu z podnikání – sice
jste neměli zisk ani 15 000 korun,
ale o ztrátu si budete chtít zvýšit vý-
daje v následujícím období, proto
je třeba podat daňové přiznání.

» Dostáváte příjmy ze zahraničí a zá-
roveň i z činnosti v tuzemsku.

» Máte příjmy pouze ze závislé čin-
nosti od jednoho zaměstnavatele,
ale v roce 2017 máte základ daně
vyšší než 1 355 136 korun a budete
platit solidární daň.

» Pokud jste OSVČ, v roce 2017 jste
neměli příjmy z této činnosti a ne-
máte ani žádné jiné, oznamte to
svému správci daně podáním nu-
lového přiznání.

» Dostali jste dar hodnotnější než
15 000 korun od někoho cizího
(nepříbuzného).

» Vyhráli jste v loterii a její organizá-
tor daň neodvedl.

» Obdrželi jste pojistné plnění, kte-
ré je náhradou mzdy (například
u pracovního úrazu).

» Máte příjmy z prodeje cenných pa-
pírů, které jste vlastnili kratší dobu
než tři roky.

NE
» Jste pouze zaměstnaní. I když

uplatňujete úroky z hypotéky,
dary charitě, platby životního
pojištění – to za vás vyřeší za-
městnavatel, jestliže jste mu dali
potvrzení. Pokud jste to nestihli
do 15. února, můžete si podat da-
ňové přiznání sami a slevy uplat-
nit.

» Máte-li jen příjmy z více zaměstná-
ní za sebou,můžete požádat svého
posledního zaměstnavatele o pro-
vedení ročního zúčtování záloh,
musíte mu však dodat potvrzení
o zdanitelných příjmech od přede-
šlých zaměstnavatelů.

» Nemáte žádné příjmy nebo jen
ty, které jsou od daně osvoboze-
né (sem patří například podpora
v nezaměstnanosti, rodičovská,
výživné, nemocenská, stipendi-
um, ale také pojistná plnění – po-
kud se netýkají náhrady mzdy).

» Máte kromě zaměstnání jen příle-
žitostné příjmy (§ 10 zákona o da-
ních z příjmů) do 30 000 korun za
rok.

» Máte výdělky daněné srážkovou
daní (dividendy, podíly na zisku,
úroky z bankovních vkladů, doho-
dy o provedení práce do 10 000
Kč, honoráře za příspěvky do mé-
dií do 10 000 Kč...).

» Vaše příjmy jsou pouze ze závislé
činnosti v zahraničí, které jsou vy-
ňaty ze zdanění v ČR.

» Dědili jste nebo dostali dar od pří-
buzných.

» Vyhráli jste v loterii a její organizá-
tor daň odvedl.

» Máte příjem z prodeje nemovitostí
či některých movitých věcí, kte-
ré jste určitou dobu vlastnili (viz
dále).

»Když je jednotlivý příjem nad 5 mi-
lionů, musíte správci daně takový
příjem oznámit, i když dani ne-
podléhá a do přiznání se neuvádí.

K romě samotných daňových formulářů, které
lze vytisknout i z internetu, budete potřebo-

vat hlavně tyto podklady:
» Zaměstnanci potvrzení o zdanitelných pří-

jmech od zaměstnavatelů
» Informace o částkách, které mohou snížit

daňový základ či zakládají nárok na slevy
(viz dále)

» Podnikatelé daňovou evidenci či účetnictví,
knihu jízd, evidenci majetku… Prostě vše,
čím dokládají své příjmy a výdaje

Kde vzít správné tiskopisy?
» Můžete zajít osobně na finanční úřad a tam

si formuláře daňového přiznání vyzvednete.
Obvykle leží u vrátnice nebo u podatelny
a jsou zdarma.

» Pohodlnější však je vyplňovat je elektronic-
ky - zadáte jen nejnutnější údaje a výpočty
se provedou automaticky – snížíte tak riziko
chyb. Formuláře naleznete na stránkách
www.financnisprava.cz v sekci Daňové tis-
kopisy, tradičně můžete využít i formuláře
na iDNES.cz, naleznete je v sekci Finance.
Vše pohodlně vyplníte v počítači, vytiskne-
te, podepíšete a odnesete či pošlete doporu-
čenou poštou na příslušný finanční úřad.

» Ti, kdomají zřízenu datovou schránku,musí
podávat daňové přiznání elektronicky. Z na-
bídky formulářů si vyberou ten ve sloup-
ci označeném EPO, vyplní jej a kliknutím
odešlou právě prostřednictvím své datové
schránky.

Daňové přílohy
Příloha číslo 1
Kdo podniká nebo pobírá honoráře

Příloha číslo 2
Kdo pronajímá či má příležitostné příjmy

Příloha číslo 3 (je k dispozici jen elektronicky)
Kdo má příjmy i v zahraničí

Přesně za týden
je třeba odevzdat
daňové přiznání.
Musí to udělat ti,
kdo podnikají,
přivydělávají si
neboměli třeba

více zaměstnavatelů
současně. Jak
právně vyplnit
formuláře, které
náklady a odpočty
uplatnit, aby byla
výsledná daň co

nejnižší?

Velké daňové
í úřad

1

/
Otisk podacího razítka

nančního úřadu

25 5405 MFin 5405 vzor č. 24

Finančnímu úřadu pro /
Specializovanému nančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, v
e, pro

01 Daňové identi kační
číslo

02 Rodné číslo

1. ODDÍL – Údaje o pop
latníkovi

06 Př

péndoR70
ínemjí

ř
)a-(onémJ80

ínemjí

píntátS01
lutiT90

říslušnost
11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu v d
en podání DAP

/ecilU31
cebO21

č
41

ecbotsá
Číslo popisné/orientační

15 PSČ

tátS81
liam-E71nofeletínlibom/nofeleT61

Adresa místa pobytu na
území České republiky,

kde se poplatník obvykl
e ve zdaňovacím období zdržoval

Řádky 23 až 28 vyplňte
pouze v případě, že nem

áte bydliště (trvalý pobyt
) na území České repub

liky.

Adresa místa pobytu k p
oslednímu dni kalendářn

ího roku, za který se da
ň vyměřuje

Řádky 19 až 22 vyplňte
pouze v případě, že adre

sa k poslednímu dni kale
ndářního roku, za který s

e DAP podává, je rozdíln
á od adresy

v den podání DAP. /ecilU02
cebO91

č
12

ecbotsá
Číslo popisné/orientační

22 PSČ

/ecilU42
cebO32

č
52

ecbotsá
Číslo popisné/orientační

26 PSČ

liam-E82nofeletínlibom/nofeleT72

05 DAP zpracoval a před
kládá daňový poradce na

základě plné moci k zas
tupování, ano ne

která byla uplatněna u s
právce daně před uplynu

tím neprodloužené lhůty
1)

05a Zákonná povinnost
ověření účetní závěrky a

uditorem1)

ano ne

Datum

opravnéř
etadod

éndá
čné

04 Kód rozlišení typu DA
P2)

03 DAP1) Důvody pro podání doda
tečného

DAP zjištěny dne

C Z

PŘ I Z NÁN Í
k dani z příjmů fyzickýc

h osob

podle zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, v

e znění pozdějších předp
isů (dále jen „zákon“)

za zdaňovací období (ka
lendářní rok)

nebo jeho část
2) od do

dále jen „DAP“

29 Kód státu – vyplní jen
daňový nerezident

29a Výše celosvětových
příjmů

Kč

30 Transakce uskutečně
né se zahraničními spoje

nými osobami
1) ano ne

Než začnete vyplňovat t
iskopis, přečtěte si, pro

sím, pokyny. Musíte daňové
přiznání podávat?

Připravte si
podklady
a formuláře

Uvedený výčet situací obsahuje základní informace.
V případě pochybností se vždy obraťte na daňového poradce.

Příjmy ze zaměstnání
nelze snižovat o žádné
výdaje. A to ani když
současně podnikáte
a v podnikání máte ztrátu.“

1

/

Otisk podacího razítka nančního úřadu

25 5405 MFin 5405 vzor č. 24

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identi kační číslo

02 Rodné číslo

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Př péndoR70ínemjí ř )a-(onémJ80ínemjí

píntátS01lutiT90 říslušnost 11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAP
/ecilU31cebO21 č 41ecbotsá Číslo popisné/orientační

15 PSČ tátS81liam-E71nofeletínlibom/nofeleT61

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

/ecilU02cebO91 č 12ecbotsá Číslo popisné/orientační 22 PSČ

/ecilU42cebO32 č 52ecbotsá Číslo popisné/orientační

26 PSČ liam-E82nofeletínlibom/nofeleT72

05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, ano ne
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1) ano ne

Datum

opravnéř etadodéndá čné

04 Kód rozlišení typu DAP2)

03 DAP1)

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

C Z

PŘ I Z NÁN Í
k dani z příjmů fyzických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část2) od do
dále jen „DAP“

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

30 Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami1) ano ne

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Otisk podacího razítka nančního úřadu

Datum

opravnéř etadodéndá čné

04 Kód rozlišení typu DAP2)

03 DAP1)

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

1
25 5405 MFin 5405 vzor č. 24

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

30 Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami1) ano ne

V čem lidé při vyplňování dělají největší chyby a jak je to správně

Vybavili jsme
několik kolegů

daňovými
formuláři a nechali

je pracovat. Pak
jsme hledali

místa, která při
vyplňování dělala

problém. Zde jsou,
i s vysvětlením, jak
si s nimi poradit:

Řádné přiznání podáváte do termínu 3. dubna
(případně 2. července, pokud jste si najali daňo-
vého poradce). Opravné je, když jste si uvědomili
chybu a ještě do uvedeného termínu podáváte
opravené daňové přiznání. A dodatečné je, když
si chybu uvědomíte až po termínu. Kód rozlišení
typu DAP obvykle necháváte prázdné – týká se
podnikatelů v insolvenci, nebo těch, kdo podáva-
jí daňové přiznání za zemřelého.

Zahraniční spojené osoby nejsou zákazníci z Ně-
mecka, kteří si u vás koupili oběd. Sem se uvá-
dí, když máte třeba firmu napůl se zahraničním
partnerem (který však není osobou blízkou).STRANA 1

základního formuláře

Do tohoto data vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani. Neuspíšíte to, ani když
podáte daňové přiznání hned zítra. Nejpozději v této lhůtě musí podnikatelé odevzdat pře-
hledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využívají služeb da-
ňového poradce (do 2. května 2018 to musí doložit správě sociálního zabezpečení), posunu-
je se termín až na 1. srpna. Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí podat i ti, kdo
podnikají a z podnikání neměli příjmy, takže nemají povinnost podávat daňové přiznání.
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DaněPřehledy pro zdravotní pojišťovnu
a správu sociálního zabezpečení
musí podat ti, kdo u daňového při-
znání využili služeb daňového po-
radce. A samozřejmě také dopla-
tit případné nedoplatky.

Ti, kdo využívají služeb da-
ňového poradce, musí rů-
žové formuláře do tohoto
dne doručit finančnímu
úřadu a zaplatit případný
nedoplatek.

1
srpen

Podnikatelé si v oblasti daní mo-
hou vybrat jednu z možností,

jak uplatňovat výdaje:

» schraňují všechny faktury
a paragony a vedou daňovou
evidenci (dříve se jí říkalo jed-
noduché účetnictví)

» schraňují účetní doklady a ve-
dou účetnictví (dříve bylo na-
zýváno podvojné). Účetnictví
může vést každý, povinné je to
pro ty „fyzické osoby“, jejichž
obrat byl za rok vyšší než 25
000 000 Kč

» vyčíslují výdaje paušálně - ne-
musí je nijak evidovat, prostě
jen odečtou od příjmů procen-
to dané zákonem

» domluví si s finančním úřa-
dem předem danou paušální
daň

Daňové paušály
Když daníte paušálem, sečtete
všechny příjmy a jako výdaj uve-
dete patřičné procento z nich:

80% zemědělská výroba, les-
ní a vodní hospodářství,

řemeslné živnosti: rolník, rybář,
řezník, pekař, kožešník, zámeč-
ník, zedník, instalatér, hospod-
ský, manikér, kadeřník... Úplný
seznam najdete v příloze číslo 1
živnostenského zákona

60% ostatní živnosti: geolog,
optik, zprostředkovatel

úvěrů, účetní, masér, chovatel
zvířat, lektor, finanční poradce,
provozovatel kamenného ob-
chodu, poskytovatel ubytování,
zjednodušeně ti, kdo mají k pod-
nikání živnostenské oprávnění,
a přitom nejsou uvedeni v přílo-
ze číslo 1 živnostenského zákona

40% svobodná povolání, pří-
jmy z autorských práv,

podnikání podle zvláštních před-
pisů: advokáti, lékaři, notáři,
architekti, pojišťovací poradci,
umělci...

30% pronájmy: pronájem
bytu, domu, pozemku,

nebytových prostor; patří sem
i pravidelný pronájem movitých
věcí

Paušály
a využití slev na dani
Za rok 2017 si podnikatelé mo-
hou vybrat, do které ze dvou ka-
tegorií budou spadat. V dalších
letech bude fungovat jen první
možnost:
» Kdo má většinu příjmů z pod-

nikání, může současně uplat-
ňovat paušální vyčíslení vý-
dajů a slevu na vyživovanou
manželku či daňové zvýhod-
nění na děti, jen když částka
příjmů, ze kterých počítá uve-
dená procenta, nepřesahuje
milion korun.

» Pokud slevu na manželku a na
dítě nevyužíváte, lze paušální
výdaje uplatnit nejvýše proti
příjmům do 2 000 000 korun.
Příjmy nad dva miliony se pak
daní v plné výši.

Alternativou, se kterou mohou
podnikatelé s rodinou počítat, je
institut spolupracující osoby, viz
dále.

Skutečné výdaje
Auto: Když
chcete provoz
auta uplatnit

jako náklad, musíte být přihláše-
ni k silniční dani a platit ji – i když
auto nemáte zapsané v podni-
katelském majetku, ale jezdíte
svým soukromým nebo půjče-
ným. Možnosti uplatnění nákla-
dů jsou tři:
» Paušál: U aut evidovaných

vmajetku firmy a používaných
jen k firemním účelům je mě-
síční paušál 5 000 Kč; u aut,
která používáte i soukromě, je
měsíční paušál 4 000 Kč. Kni-
hu jízd mít nemusíte, pokud
autem jezdíte sami (a nejste
plátcem DPH). Když řídí i za-
městnanci, je vhodné ji vést.
Lze uplatnit v prokázané výši
výdaje na údržbu, opravy,
pojistné a odpisy (u aut v ob-
chodnímmajetku) či pronájem
(u aut pronajatých). Parkovné
zahrnout nelze.

» Evidujete doklady: Vedete
knihu jízd, schováváte si dokla-
dy za nákup pohonných hmot

i za jiné výdaje spojené s pro-
vozem auta. Pokud používáte
vůz i k soukromým účelům,
musíte vhodně (například po-
měremujetých kilometrů) krá-
tit náklady.

» Evidujete kilometry: Pou-
žíváte vyhlášenou sazbu, ta
je pro rok 2017 stanovena na
3,90 Kč za kilometr a náhrada
pohonných hmot na 28,60 Kč
za litr nafty a 29,50 Kč za litr
benzinu. Výhodou je, že ne-
musíte vést knihu jízd, evidu-
jete jen služební cesty. Nemů-
žete uplatňovat žádné výdaje
spojené s provozem auta.

Jídlo: Raději se ne-
snažte daňově uplat-
nit pracovní večeři.
Prokazovat, že se

uskutečnila za účelem „dosaže-
ní, zajištění a udržení příjmů“,
není snadné. Sami sobě můžete
platit za jídlo jen u služební cesty
mimo provozovnu. Při výjezdu
trvajícím 12–18 hodin je za rok
2017 nárok na stravné až 106 Kč,
při cestě delší než 18 hodin až
166 Kč. O cestách je třeba vést
evidenci (datum, od–do, místo
a důvod).

Dárky: Drobné po-
zornosti obchodním
partnerům jsou da-
ňově odůvodnitel-

né. Musí jít o předměty ozna-
čené logem firmy, do hodnoty
500 Kč. Nesmí to být věci, které
jsou předmětem spotřební daně
(alkohol, cigarety... Výjimkou
jsou tichá vína). Obdarované je
třeba evidovat, u dražších dárků
jmenovitě.

Nájem, komu-
nikace, energie:
Máte-li provo-
zovnu mimo své

bydliště, můžete si výdaje na ná-
jem, vodu, elektřinu, internet...
uplatnit a nebude to problém.
Když podnikáte z domácí adresy,
stanovte rozumný poměr podni-
katelských a soukromých výdajů.

Vybavení: Pod-
nikáte jinde, než
bydlíte? S techni-

kou, nábytkem či stroji, které
potřebujete k provozu, nebude
problém. Jako obvykle platí, že
věci by měly mít smysluplné vy-
užití ( jak co do počtu, tak co do
luxusu). Některé výdaje se dají
rozdělit v poměru bydlím/pod-
nikám – třeba když si pořídíte
bezpečnostní kameru, vyměníte
okna v celém domě (tedy i vmíst-
nostech, kde máte provozovnu).
U dražšího majetku (v hodnotě
nad 40 000 Kč za kus) musíte
uplatnit takzvané odpisy.

Oblečení: Ošacení se
dá použít jako daňo-
vě uznatelný výdaj
z podnikání, přesvěd-

číte-li úřad, že oblečení využíváte
pouze ke své práci. To se povede,
když budete mít směrnici o vyu-
žití pracovních oděvů a pokud
bude oblečení viditelně (a neo-
depnutelně) označeno jménem
a logem firmy.

Odpisy
Když si k podnikání pořídíte něja-
kou věc, jejíž hodnota je vyšší než
40 000 Kč (za jeden kus), nemů-
žete ji v evidenci ani v účetnictví
uplatnit jako jednorázový výdaj.
Musíte její hodnotu odepisovat
po částech. Takže i když jste za
traktor zaplatili celou částku na-
jednou, náklad musíte podle zá-
kona rozdělit do několika let.
Odpisy evidují všichni. Ti, kdo
v hospodaření uvádějí skutečné
výdaje, je v nákladech každoroč-
ně uplatňují. Ale i ti, kdo výdaje
vyčíslují paušálem, si o svém
majetku nad 40 000 Kč musí
vést odpisovou evidenci. Sice si
daňový základ nesníží (výdaje
uplatňují paušálně), ale kdy-
by v budoucnu chtěli přejít na
uplatňování skutečných výdajů,
majetek musí mít vyčíslitelnou
hodnotu.
Odepisovat nelze, jak vás napad-
ne. Předmět musíte zařadit do
jedné z šesti skupin a pak urče-
nou dobu odepisovat nařízená
procenta. Seznam rozdělení do
skupin naleznete v Příloze 1 Zá-
kona o daních z příjmů.

TYPY PŘÍJMŮ
Zaměstnání
Zaměstnavatel strhne patnáctipro-
centní zálohu na daň z příjmů. Když
u něj v daném měsíci podepíšete
prohlášení k dani (tu můžete mít
vždy podepsanou jen u jednoho za-
městnavatele, nikdy u dvou součas-
ně), sníží zálohu o slevy na dani, na
které máte nárok.

Dohoda
o provedení práce
Jestliže se odměna od jednoho za-
městnavatele vešla do 10 000 korun
za měsíc, zaměstnavatel vám peníze
vyplatil snížené o 15procentní daň.
Takové příjmy není třeba do daňové-
ho přiznání uvádět. Je to však možné
a vyplatí se to těm, kdo například
nepracovali celý rok a nevyužili by
celou slevu na poplatníka. Právě
díky této slevě se jim může sražená
daň vrátit, pokud sami podají daňo-
vé přiznání. Pokud příjem převýšil
10 000 korun za měsíc, budete je
v daňovém přiznání uvádět vždy.

Dohoda
o pracovní činnosti
Výdělky z DPČ se daní stejně jako pří-
jmy z běžného pracovního poměru.

Honoráře
Ačkoli nemusíte mít živnostenské
oprávnění, pokud jste pobírali ho-
noráře, budete je uvádět jako příjmy
z podnikání. Musíte tak učinit v pří-
padě, že honoráře za příspěvky do
médií převýšily od jednoho plátce
10 000 korun za měsíc. Do této výše
zaměstnavatel strhne srážkovou
daň. Na rozdíl od dohody o prove-
dení práce však nelze takto strženou
daň žádným způsobem získat zpět.
Honoráře do 10 000 korun se v da-
ňovém přiznání neobjeví. Vyšší ho-
noráře ano, budou to příjmy podle §
7. Kdo nechce evidovat výdaje, může
využít výdaje paušálem 40%.

opakování
Příjmy

od zaměstnavatelů

Podnikání

Pracovali jste jen část
roku? Podejte sami daňové
přiznání, ať využijete „slevu
na poplatníka“ v plné výši
24 840 korun.

Penzisté důchod obvykle
nedaní. Je totiž až do
výše 396 000 korun za
rok od daně z příjmů
osvobozen.

“

“

3

Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73 Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75 Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77 Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

84 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
(po slevách na dani)

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a zákona

87 Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona

87b Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona
90 Zaplacená daňová povinnost (záloha)

podle § 38gb odst. 2 zákona
91 Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a

– ř. 87b – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

7. ODDÍL – Placení daně

6. ODDÍL – Dodatečné DAP

78 Poslední známá daň
79 Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového

řádu (ř. 74)
80 Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně

se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje
81 Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82 Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)

83 Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

Částka podle § 35ba odst. 1

64 písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela,

která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (základní sleva na invaliditu – pro poživatele

invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (rozšířená sleva na invaliditu – pro poživatele

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně)

68 písm. e) zákona (sleva na držitele průkazu ZTP/P)

69 písm. f) zákona (sleva na studenta)

69a písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)

69b písm. h) zákona (sleva na evidenci tržeb)
70 Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona

(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69 + ř. 69a + 69b)
71 Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba

zákona (ř. 60 – ř. 70)

Počet
měsíců

Počet
měsíců

1

2

3

4

Tab. č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH S POPLATNÍKEM VE SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI

Celkem

Počet měsíců ve výši
na jedno dítě

bez ZTP/P se ZTP/P
3

Počet měsíců ve výši
na druhé dítě

bez ZTP/P se ZTP/P
4

Počet měsíců ve výši
na třetí a další dítě
bez ZTP/P se ZTP/P

5

Příjmení a jméno

1

Rodné číslo

2

Příjmení, jméno, titul Rodné číslomanželky (manžela)

Otisk podacího razítka nančního úřadu

4

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.

Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................

nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................

kód banky ......................................................................................... specický symbol ........................................................................

Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

V ..................................... dne ............................... Podpis daňového subjektu (podepisující osoby3)) ................................................

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.

1) Označte křížkem odpovídající variantu.
2) Údaj vyplňte,pouzemáte-li kód rozlišení typuDAPvpřípadechuvedených
v § 239b, § 239c a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve
znění pozdějších předpisů.

3) Údaje o podepisující osobě budou vyplněny pouze v případě, kdy je
DAP zpracováno a podáno osobou odlišnou od daňového subjektu.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě3): Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Název přílohy

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“

Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“

Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru

Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření

Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění

Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Důvody pro podání dodatečného DAP

Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani

Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (§ 10 zákona)

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona

Další přílohy výše neuvedené

Počet listů příloh celkem

Údaje o podepisující osobě3): Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Částka podle § 35ba odst. 1

64 písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela)

Počet
měsíců

Počet
měsíců

Příjmení, jméno, titul Rodné číslomanželky (manžela)

Ačkoli tabulka č. 1 začíná
výrazným řádkem „údaje
o manželce (manželovi)“,
jméno a rodné číslo se
vypisují jen, když budete
dále uplatňovat slevu na
vyživovaného manžela.
Ostatní řádky v tabulce se
pak týkají slev, které bu-
dete uplatňovat vy sami.

V prohlášení na poslední straně se vyplňují údaje o podepisující osobě v případě, že daňové přiznání
svěřujete daňovému poradci. Jinak tyto kolonky necháváte prázdné. U odrážky „daňový subjekt“ ne-
zapomeňte napsat datum a podepsat se. Jestli nemáte razítko, nedělejte si s jeho otiskem hlavu, není
povinné. Bílé tabulky na poslední stránce nezapomeňte podepsat. Tu druhou v případě, že žádáte
o vrácení daňového přeplatku. STRANA 4

základního formuláře

STRANA 3
základního formuláře

2
červenec
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Daně

HANA MARKOVÁ

Daňové zákony
Úplná znění
platná k 1. 1. 2018
Daňové zákony si sice můžete
vyhledat na internetu, knižní
podoba má však jednu zásadní
výhodu –vzhledem k tomu, že
v rámci jednoho paragrafu najdete
často odkazy na několik dalších,
papírová podoba vám dává šanci
číst si zmíněné paragrafy bez
složitého rolování tak dlouho,
dokud jejich smysl nepochopíte...
V brožuře jsou navíc přehledně
zvýrazněny novinky, které vstoupily
v platnost od minulého období.
(Grada Publishing)

PŘÍLOHA č. 1
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2017 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 (dále jen „DAP“)
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení

§ 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

/Rodné číslo:

(1)

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitých věcí

Vedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)
talpU ňuji výdaje

pzmetnecorp říjmů1)

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 13

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů
Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů Příjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších činností

Celkem

poplatník nanční úřad

101 Příjmy podle § 7 zákona

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

103 (neobsazeno)

104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102)
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

105 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující –
uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

111 (neobsazeno)

112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,
označte svůj podíl znaménkem minus (–)

113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona
(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)

114 Dílčí základ daně z příjmů podle § 7 zákona po vynětí (ř. 113 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů

Vedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)
talpU ňuji výdaje

pzmetnecorp říjmů1)

poplatník nanční úřad

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů
Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů Příjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších činností

V čem lidé při vyplňování dělají největší chyby a jak je to správně

Vyberte si, jaký typ účtování vedete (více v boxu
Podnikání na předchozí dvoustraně). Pokud
uplatňujete výdaje procentem z příjmů (tak-
zvaný paušál), pak o řádek níž ještě zaškrtněte,
zda jste si vybrali nižší (milionový) limit příjmů,
ze kterých paušál počítáte. V tom případě totiž
můžete uplatnit i slevy na děti a vyživovaného
manžela. Za rok 2017 můžete zvolit k výpočtu
i vyšší dvoumilionové příjmy, v tom případě nic
nezaškrtáváte, ale nemůžete ani uplatnit slevy.

Druh činnosti uvádíte vždy, i když neu-
platňujete paušální výdaje. V tom případě
do sloupců vedle názvu činnosti vyplníte
příjmy a výdaje skutečné a sloupec sazba
výdajů ponecháte prázdný.

PŘÍLOHA č. 1
pro podnikatele

» Když pronajímáte nemovi-
tost (a nejde přitom o uby-
tovací služby, které jsou
podnikáním) nebo nějakou
movitou věc pravidelně,
zdaňujete příjmy podle
§ 9, příjmy z pronájmu
a uvedete je v příloze č. 2
daňového přiznání

» Ti, kdo pronajímají, mo-
hou evidovat skutečné vý-
daje, nebo využít výdaje
paušální ve výši 30 %.

» Pokud je pronajímaná ne-
movitost ve společném
jmění manželů, příjmy
z pronájmu přiznává jen
jeden z nich.

P říjmy se přiznávají prostřednictvím přílohy 2
daňového přiznání, jde o příjmy podle § 10

Pokud „ostatní příjmy“ zařazené do kategorie
„příležitostná činnost“ nepřekročí 30 000 ko-
run za rok, nemusíte je vůbec uvádět. Pozor, jde
o příjmy, ne o zisk (příjmy minus výdaje).

Výdaje u ostatních příjmů mohou být jen sku-
tečné a je nutné je evidovat, jako byste podnika-
li. Jediný případ, kdy lze i u „ostatních příjmů“
využít paušální vyčíslení, je zemědělská výroba.
V tom případě lze odečíst 80 % příjmů jako ná-
klad.

Druhy ostatních příjmů

A
Příležitostná činnost: občasná výpomoc za
peníze, příležitostný prodej vlastních výrob-
ků či služeb, nepravidelný pronájem movi-

tých věcí, prodej přebytků ze zahrádky, medu,
štěňat...

B
Prodej nemovitostí: uvádět nemusíte ne-
movitosti, které nejsou zapsané v obchod-
ním majetku firmy a jež jste současně vlast-

nili více než pět let nebo v nich bydleli déle než
dva roky. Uvedené limity platí, i když jste třeba
prodali zděděný byt, ve kterém předtím bydleli
patřičnou dobu vaši rodiče.

C
Prodej movitých věcí: prodej vlastních
osobních věcí danit nemusíte. Výjimkou jsou
auta, lodě a letadla – kdybyste je prodávali do

roka od jejich nabytí, případný zisk zdanit mu-
síte.

D
Prodej cenných papírů: pokud cenné
papíry prodáte do tří let od doby, co jste je
nabyli, musíte je uvést do daňového přizná-

ní, jestliže jste je odprodali za více než 100 000
korun.

E
Příjmy z převodu: typicky příjem z převo-
du družstevního bytu. Pokud jste vy nebo
vaši příbuzní (v případě dědictví) podíl vlast-

nili déle než pět let, uvádět jej v daňovém přizná-
ní nemusíte.

F
Jiné ostatní příjmy: sem patří například
příjmy ze zděděných autorských práv, doda-
ňování předčasně vypovězeného penzijního

připojištění či životního pojištění.

G
Bezúplatné příjmy: dědění a dary v příbu-
zenské linii do daňového přiznání psát ne-
musíte. Stejně jako dary od někoho, s kým

sdílíte společnou domácnost a jste na sebe odká-
záni výživou. Pokud však dostanete od někoho
„cizího“ dar v hodnotě vyšší než 15 000 korun,
uvést ho musíte.

O takzvané odpočty si snižujete daňo-
vý základ, pak teprve počítáte 15pro-

centní daň z příjmů. V daňovém formu-
láři je zapisujete na stranu 2 do oddílu
3. Vždy potřebujete o dané skutečnosti
písemné potvrzení.

Dobročinné dary
a dárcovství krve
Odečíst lze minimálně 1 000 korun,
maximálně 15 procent daňového zákla-
du. Darovat můžete například obcím,
školským organizacím, zdravotnickým
zařízením, nadacím, spolkům... Když
poskytujete peníze jednotlivci, uplatnit
daňovou úlevu můžete pouze na zdra-
votní a rehabilitační pomůcky. Darovat
lze i movité věci či vlastní práci, hodno-
tu takového daru je třeba ocenit a cena
musí být přiměřená. U darování krve se
jeden odběr počítá jako dar 3 000 ko-
run. U darování orgánů či krvetvorných
buněk lze základ snížit až o 20 000 ko-
run.

Ušetříte:
15 % z darované částky

Úroky z úvěru
na bydlení
Úroky z hypoték a ze stavebního spoře-
ní. Daňový základ lze snížit maximálně
o 25 000 korun za měsíc. Koupí nemo-
vitosti musíte řešit bytovou potřebu své
rodiny, nelze si odpočet uplatnit tam,
kde pořízenou nemovitost komerč-
ně pronajímáte nebo v ní podnikáte.
U pozemku musíte do čtyř let začít
stavět, jinak byste museli uplatněné
úlevy dodanit. Když má nemovitost
víc vlastníků, může buď vše odečítat
jeden z nich, nebo všichni rovným dí-
lem. Ten, kdo úroky odečítá, musí být
zapsán ve smlouvě o úvěru (když je na-
příklad smlouva na manželku, ta je na
rodičovské bez příjmu, nemůže si úroky
odečíst manžel, který není účastníkem
dohody).

Ušetříte:
15 % ze zaplacených úroků,
max. 45 000 korun za rok

Penzijní připojištění
a doplňkové penzijní spoření
Odečíst lze maximálně 24 000 korun roč-
ně, nutné je přitom naspořit 36 000 ko-
run (prvních 12000zakládánárokna stát-
ní příspěvek, až pak je možný odpočet).
Když vám na smlouvu přispívá zaměst-
navatel, jeho příspěvek do celkové částky
zahrnout nemůžete – posílá vám již jinak
daňově zvýhodněné peníze. Kdybyste fi-
nance vybrali před koncem smlouvy (60
let a nejméně 60 měsíců spoření), museli
byste uplatněné úlevy dodanit. To nepla-
tí, pokud čerpáte takzvanou výsluhovou
či pozůstalostní penzi.

Ušetříte:
až 3 600 korun

Životní pojištění
Ročně lze odečíst 24 000 korun ze za-
placeného pojistného na smlouvě život-
ního pojištění, kterou máte uzavřenou
minimálně do roku, kdy oslavíte šedesá-
tiny. Podmínkou zároveň je, aby smlou-
va trvala alespoň 60 měsíců. Musí jít
o produkt, kde si spoříte peníze na stáří
– pojistné zaplacené na krytí rizik se ne-
počítá. Příspěvek zaměstnavatele opět
nelze k vlastní daňové úlevě přidat.

Ušetříte:
až 3 600 korun

Odborové příspěvky
Je možné si odečíst až 3 000 korun roč-
ně,nesmípřitom jít ovícnež 1,5procenta
zdanitelnýchpříjmůze závislé činnosti za
rok. Ušetříte: až 450 korun
Zkoušky z odborného vzdělávání
Lze odečíst až 10 000 korun za rok (zdra-
votně postižení 15 000 korun). Pravidla
jsou poměrně složitá, předem konzul-
tujte s poradci, zda se úleva týká právě
vaší zkoušky. Nelze počítat, že by prošel
jazykový kurz, svářečská zkouška však
nejspíš ano (pokud tedy nejstemasér).

Ušetříte:
až 1 500 korun
(postižení 2 250 korun)

Pronájmy

Ostatní příjmy

Odpočty

Využijte chytré
interaktivní formuláře
na www.idnes.cz/dane

TIP NA KNIHU
Některé přivýdělky nemusíte
v daních uvádět do 30 000 korun za
rok. Týká se to však jen kategorie
„ostatní příjmy“ a ještě musí jít
o skupinu „příležitostná činnost“.“
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Daně

Sám na daně nestačím
Se složitějším daňovým přiznáním se vyplatí zajít za od-
borníkem. Třeba když máte příjmy ze zahraničí. Máte
dvě možnosti - daňového poradce, nebo účetního.

Daňový poradce
» Může odsunout podání daňového přiznání

a zaplacení daně až na 2. červenec.
» Za práci ručí a na způsobené škody je povinně

pojištěn.
» Jednodušší přiznání s daňovou evidencí vyjde

u daňaře řádově na tisíce korun.
» Seznam poradců najdete na www.kdpcr.cz.

Účetní
» Nižší cena: jednoduché přiznání do 1 000

korun (účetní nabízejí služby i na slevových
serverech).

» Nelze odložit termín podání formulářů.
» Kontakty na účetní získáte

na www.komora-ucetnich.cz.

PŘÍLOHA č. 2
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2017 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

/Rodné číslo:

1) Označte křížkem odpovídající variantu.
2) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“. Pokud příjmy plynou z majetku, který
je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“. Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „z“. Pokud
je v tabulce uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitou věc, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“.

poplatník nanční úřad

207 Příjmy podle § 10 zákona

208 Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů)

209 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona
(ř. 207 – ř. 208)

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)1) Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů1)

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje Rozdíl Kód2)
(sloupec 2 – sloupec 3)

54321

1

2

3

4

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů

25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 13

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Rezervy na zač icnokanyvrezeRuktá
zdaň adzíbodboohícavo ňovacího období

Číslo rozhodnutí
katastrálního úřadu

poplatník nanční úřad

201 Příjmy podle § 9 zákona celkem

201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí (z ř. 201)

202 Výdaje podle § 9 zákona

203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 – ř. 202) nebo výsledek
hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)

204 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)

205 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)

206 Dílčí základ daně, daňová ztráta z nájmu podle § 9 zákona
(ř. 203 + ř. 204 – ř. 205)

Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů

poplatník nanční úřad

201 Příjmy podle § 9 zákona celkem

201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí (z ř. 201)

202 Výdaje podle § 9 zákona

poplatník nanční úřad

207 Příjmy podle § 10 zákona

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů

Číslo rozhodnutí
katastrálního úřadu

Do řádku 201 uvedete celkové příjmy z pro-
nájmu, do řádku 201a pak vypíchnete pří-
jmy z pronájmu nemovitých věcí. Protože
obvykle se pronajímají právě nemovitosti,
je dost pravděpodobné, že obě čísla budou
stejná – nedivte se tomu.

Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu – tato kolonka se
vyplňuje jen když máte mezi ostatními příjmy uvedenu
kategorii B – prodej nemovitosti. Ta se v daňovém při-
znání objeví jen v případě, že byste koupili nemovitost
a téměř obratem ji prodali – nemovitosti, které vlastníte
5 let, nebo v nich bydlíte 2 roky, se totiž při prodeji v da-
ňovém přiznání vůbec nezapisují.

PŘÍLOHA č. 2
kdo pronajímá
nebo má ostatní příjmy

Důchodci
» Důchody do 396 000 korun za rok (odpoví-

dá penzi 33 000 korun měsíčně, údaj platný
pro rok 2017) není třeba danit. Kdo má dů-
chod vyšší, uvede v daňovém přiznání to, co
hranici převyšuje (ostatní příjmy v příloze
číslo 2).

» Dříve platilo, že kdo si k důchodu vydělá více
než 840 000 korun za rok (zaměstnáním,
podnikáním, pronájmem), zdaní i celou vy-
plácenou penzi. To zákonodárci zrušili a od
roku 2016 si vydělávající důchodci nemusí
s limitem dělat starost.

» Penzisté, pokud mají zdanitelné příjmy, si
mohou jako každý jiný uplatnit daňovou sle-
vu na poplatníka ve výši 24 840 korun.

Studenti
» Pokud mají vlastní příjmy, mohou si jako ka-

ždý uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24
840 korun. A navíc 335 korun za každýměsíc
studia, respektive 4 020 korun, pokud studo-
vali celý rok. Měsíce studia a ty, kdy člověk
vydělával, přitom nemusí být totožné.

» I když student dostává mzdu a uplatňuje sle-
vy na poplatníka a na studenta, mohou jeho
rodiče využít zvýhodnění na dítě, pokud spo-
lu žijí v jedné domácnosti a vyživují ho. Za
společnou domácnost se považuje i to, bydlí-
-li student na internátě či na koleji.

» Stipendia jsou od daně osvobozená.

Rodiče
» I onimohou uplatnit celou slevu na poplatní-

ka ve výši až 24 840 korun, když si třeba část
roku při rodičovské přivydělávají).

» Pokud je příjem jednoho rodiče nižší než
68 000 korun za rok (nepočítají se sem so-
ciální dávky ani rodičovská), může si druhý
z páru odečíst dalších 24 840 korun jako sle-
vu na vyživovanoumanželku či manžela.

» Pokud dítě navštěvuje předškolní zařízení,
mohou uplatnit slevu zvanou školkovné.

» Když nevydělávají moc (ale přitom alespoň
66 000 korun za rok) a díky zvýhodnění na
děti jim vyjde záporná daň,mají nárok na da-
ňový bonus.

Podepište se a zaplaťte
Když vyplníte všechny potřebné kolonky, zkontrolujte
si podle seznamu na poslední straně daňového při-
znání, že spolu s formuláři máte připravené i všechny
potřebné přílohy.

Přílohy odevzdávejte v originále, sami si nechte kopii,
pokud jde o průkazy ZTP a ZTPP či invalidní průkazy,
tam si naopak originály ponechte a úřadu je okopírujte.
Nezapomeňte se podepsat! Zapomenutý podpis je nej-
častější chyba, se kterou se úředníci setkávají. A pozor,
pokud jste si vypočetli přeplatek na dani, budete se
podepisovat dvakrát.

Kam poslat peníze?
Nejjednodušší je to bankovním převodem. Vždy je
třeba uvést předčíslí 721 – to znamená, že platíte daň
z příjmů. Pak za pomlčkou následuje číslo podle kraje.
A za lomítkem je kód banky 0710. Variabilní symbol
platby je potom vaše rodné číslo bez lomítka.
Platit můžete i hotově přímo v pokladně finančního
úřadu. Anebo poštou, složenka typu A.
Praha ............................................... 721 -77628031/0710
Středočeský kraj ................................721 -77628111/0710
Jihočeský kraj ...................................721 -77627231/0710
Plzeňský kraj .................................... 721 -77627311/0710
Karlovarský kraj ............................... 721 -77629341/0710
Ústecký kraj....................................... 721 -77621411/0710
Liberecký kraj .................................. 721 -77628461/0710
Královéhradecký kraj ........................ 721 -77626511/0710
Pardubický kraj .................................721 -77622561/0710
Kraj Vysočina ...................................721 -67626681/0710
Jihomoravský kraj..............................721 -77628621/0710
Olomoucký kraj.................................721 -47623811/0710
Moravskoslezský kraj......................... 721 -77621761/0710
Zlínský kraj.......................................721 -47620661/0710

Pokuty: Co hrozí, když nezaplatíte?
» Letos je termín pro odevzdání daňového přiznání

3. dubna.
» Jestliže své daňové přiznání doručíte na finanční úřad

o pět pracovních dnů později, žádný postih vám ještě
nehrozí. Pak činí pokuta 0,05 procenta ze stanovené
daně za každý den prodlení.

» Nezaplatíte-li v zákonném termínu, vyměří finanční
úřad úrok z prodlení. Ten se hradí od pátého pracov-
ního dne, který následuje po splatnosti, až do dne
platby daně a počítá se za každý den (nejen za ty pra-
covní). Sazba úroku z prodlení nyní činí 14,75 % (repo
sazba 0,75% stanovenáČNB zvýšená o 14 procentních
bodů).

S levy odečítáte přímo od vypočtené daně. Můžete se dostat až na
nulu, nikoli do záporných čísel (to je možné jen u zvýhodnění na

děti).

Na sebe (na poplatníka) .................... 24 840 Kč/rok
Slevu uplatňuje v plné výši každý, i když pracoval třeba jen část roku.
Pokud si vypočtete daň vyšší, než je uvedená částka, zaplatíte na ní jen
rozdíl. Když si spočítáte daň nižší, nebudete platit nic (ale neznamená
to, že stát rozdíl doplatí).

Na vyživovanou manželku/la .............2 070 Kč/měs.
Když je manžel ZTP/P, pak dvojnásobek. Musí jít o manželství, počítá
se od dalšíhoměsíce po uzavření sňatku. Vyživovanýmanželmá vlastní
příjmy nejvýše do 68 000 korun za rok – do nich se počítá vše kromě
rodičovské a sociálních dávek (takže se zahrnuje i mateřská, nemocen-
ská, důchody). O nízkých příjmech sepíše vyživovaný čestné prohlá-
šení.

Na studenta (poplatník je student)........335 Kč/měs.
Počítají se měsíce, na jejichž začátku byl člověk studentem. Lze uplat-
nit u řádného denního studia na SŠ a VŠ do 26 let věku, u doktorandů
do 28 let. Je možné využít, i když si rodiče studenta započítávají slevu
na vyživované dítě.

Zdravotně postižení
invalidní 1. a 2. stupně ............................................... 210 Kč/měs.
invalidní 3. stupně .................................................... 420 Kč/měs.
ZTP/P ........................................................................1 345 Kč/měs.
Dokládá se kopií průkazu ZTP/P či invalidního průkazu.

Školkovné ...................................... až 11 000 Kč/rok
Musí jít o výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení, ne třeba za
kurzy či školku v přírodě.

Podnikatelé s EET ................max. 5 000 korun/rok
EET byla zahájena v roce 2017. Slevu nelze převést z předchozího ani
do dalšího roku, není třeba ji dokládat žádným potvrzením.

Zvýhodnění na děti
1. dítě ....................................................................... 1 117 Kč/měsíc
2. dítě ...................................................................... 1 617 Kč/měsíc
3. a další dítě ..........................................................2 017 Kč/měsíc
dítě ZTP/P ..................................................................dvojnásobek
» Vyživovat lze děti až do 26 let, pokud se připravují na své budoucí

povolání. Podmínkou je společná domácnost s vyživujícím rodičem
(slevu nemůže využít rozvedený rodič, který „jen“ platí alimenty).

» Slevu v daném měsíci může využít vždy jen jeden z rodičů. Druhý
rodič musí doložit potvrzení od zaměstnavatele, nebo čestné pro-
hlášení, že slevu neuplatňuje.

» U studujících dětí ve věku nad 18 let nezapomeňte na potvrzení
o studiu.

» Jediná sleva, která se může změnit v bonus v případě, že si vypočte-
te nižší daň, než jaké je celkové zvýhodnění na děti. Má to však pod-
mínku: rodič, který bonus využije, musí mít roční příjmy alespoň
66 000 korun ze zaměstnání nebo z podnikání.

Důchodci,
studenti
a rodiče

Slevy na dani
a zvýhodnění na děti

Připravila:
Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

konzultace:
Blanka Marková
ekofi.cz

Pokud máte víc živností, musíte účtovat stejně.
Rozhodněte se, zda budete u všech výdaje uplatňovat
paušálně, či zda u všech uvedete výdaje skutečné.“
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Rozhovor

A
merické akademiky i armádní
specialisty zaujaly teorie čes-
kých expertů na téma teorie
přerušovaných rovnováh ve
vývoji civilizací. Své poznatky

jim představili veWashingtonu v Poto-
mackém institutu, který se zabývá vý-
zkumem boje proti terorismu, histori-
ci Miroslav Bárta aMartin Kovář a vyso-
cí armádní důstojníci Karel Řehka
aOtakar Foltýn. „Společnost se nevyví-
jí krok za krokem, proměňuje se sko-
kově. A Američané už také řeší to, čím
se několik let zabýváme: co to zname-
ná pro civilizaci i třeba promoderní ar-
mády,“ říká Miroslav Bárta. Skokově
a s přímým vlivem na společnost se vy-
víjí také přírodní prostředí. Z hlediska
bezpečnosti je rizikové globální oteplo-
vání. „V oblastech, kde způsobuje vy-
sychání, to má okamžitý dopad. Velmi
pravděpodobně tam vznikne bezpeč-
nostní problém,“ říká Otakar Foltýn.

V čemkonkrétně jsou pro Američa-
ny vaše teorie významné? Je rozdíl
mezi evropským a americkým po-
hledem na vývoj civilizací?

Miroslav Bárta: Naše myšlení se tro-
chu liší, klademe například velký dů-
raz na skutečně dlouhé časové řady
v dějinách civilizací. Krátkodobé po-
hledy na společnost v aktuálním sta-
diu vývoje jsou největší slabinou sou-
časných analýz, klíčem k porozumění
problémům jsou právě dlouhé časové
řady mapující a interpretující specific-
ké procesy od začátku do konce. Ame-
ričané teorie přerušovaných rovno-
váh znají, ale ne vždy doceňují vize
dlouhých časových řad a srovnávání
s různými civilizacemi. A je třeba také
vidět, že i klima zásadně ovlivňuje vý-
voj civilizací, přičemž jeho přirozený
vývoj změnit nemůžeme. Ve Státech
však klimatická změna není jednoznač-
ně uznávaným faktem. Proto bylo dů-
ležité ukázat jim i to, že výzkum klima-
tu a jeho změny skutečněmají relevan-
ci ve vztahu k člověku a společnosti.

V čem teorie přerušovaných rovno-
váh spočívá?
M. B.: Společnosti se nevyvíjejí evoluč-
ně, krok za krokem, ale spíš tak, že
dlouhou dobu jsou v klidu, kumulují
potenciál ke změnám a pak se skokově
proměňují. Typickým příkladem je
Francouzská revoluce, tzv. arabské
jaro nebo také listopad 1989. Ještě ně-
kolik týdnů před 17. listopadem si ni-
kdo neuměl představit, že se něco ta-
kového může stát tak rychle, a pak se
společnost skokovitě v řádu dnů pro-
měnila ve všech aspektech.
Otakar Foltýn: Po přečtení prací věd-
ců sdružených kolem Miroslava Bárty
aMartina Kováře o přerušovaných rov-
nováhách jsme zjistili, že jejich výstu-

py lze převádět i na řešení bezpečnost-
ních otázek. Tím začala spolupráce,
která jako naše mimoslužební aktivita
trvá už několik let a jejíž dílčí výsledky
jsme s generálem Karlem Řehkou
přednášeli v Potomackém institutu.
Poprvé v historii se nacházíme v obdo-
bí, kdy lze změny bezpečnostního pro-
středí řešit i díky stále lépe pochope-
ným procesům v komplexních společ-
nostech. Dokonce je lze na základě
dlouhých časových řad i kvantifikovat.

Jak tomyslíte?
O. F.: Existuje velká množina základ-
ních kritérií, vezměme jako příklad tře-
ba poměr výdajů na potraviny. Když
se začnou zvedat a daná společnost
má ostatní faktory vyvážené nebo je
systém vlády stabilizovaný a ostatní
věci fungují, tak to ustojí. Pokud tedy
chceme změny a bezpečnostní rizika
kvantifikovat, potřebujeme mít infor-
mace o ekonomické situaci a obecně
zdrojích a vědět, jaká hladina je pro
daný stát normální. Když se překročí
jen jeden faktor, nevyústí to v konflikt.
Ale pokud je jich víc, v určitých kombi-
nacích se zvyšuje pravděpodobnost
násilných konfliktů. Nebo příklad jiné
kvantifikace: pokud počet mladých
mužů výrazně překročí počet žen,
pravděpodobně se zvýší kriminalita
nebo dojde k ozbrojenému konfliktu.

Jak jste teorii přerušovaných rovno-
váh vysvětlovali?
M. B.: Ukázal jsem ji na Velké fran-
couzské revoluci, arabském jaru
a střední Evropě v roce 1989 a také na
příkladu rychlých proměn přírodního

prostředí v historii včetně toho, jaký
vliv měly na kolapsy nebo krize civili-
zací. I přírodní prostředí se vyvíjí sko-
kově. Šlo o to ukázat, jak rychle se stav
systému během několika týdnů může
zcela změnit.

Jaký význammá zkoumání civiliza-
cí pro vojenskou oblast?
O. F.: Armády v demokratických ze-
mích sice z principu stojí stranou běž-
ného mírového života, ale neměly by
být uzavřeným klubem. Vojenské pro-
středí je mimořádně konzervativní
a známý bonmot, že se vojáci připravu-
jí na minulé války, do značnémíry pla-
tí. Spoluprací s akademickou obcí se
snažíme dokázat, že armáda je součás-
tí společnosti a hraje zásadní roli v resi-
lienci státu vůči budoucím hrozbám.
M. B: Americká armáda se o to podle
mě zajímá proto, že se koncept armá-
dy mění. Už to nejsou jen tělesa, která
primárně bojují bitvy proti jasně defi-
novanému nepříteli. Jakkoliv si musí
zachovat tradiční schopnosti, musí
také klást důraz na pozorování a analý-
zu toho, co se ve společnosti děje,
a chápat povahu procesů, které nej-
sou lineární, ale skokové. Svět může
čelit výrazně rychlejším změnám, než
které jsme připraveni si připustit.

Jak se přerušovaná rovnováha de-
monstruje třeba na arabském jaru?
O. F.: Panuje nesprávná představa, že
arabské jaro nastalo buď z touhy Ara-
bů po demokracii, nebo jako důsledek
západních intervencí. Ve skutečnosti
se sešlo několik důležitých faktorů,
které ve výsledku nemohly dopadnout
příliš jinak, než jak dopadly. Dlouho-
době dochází k ekologickým změnám
a zejména kvůli zvyšování teplot k vy-
soušení pásu od severní Afriky přes
Blízký a Střední východ a dál do Asie.
V tomto pásu se nacházejí země, zpra-
vidla muslimské, které mají většinou
více či méně autoritářský systém vlád-
nutí. Do toho některé čelí populační
explozi a mají málo vlastních zdrojů,
například potravin. Rychlý nárůst
mladé části populace nedoprovází ná-
růst pracovních příležitostí, někteří
mladí muži se nemohou oženit, proto-
že svatba je drahá, hromadí se sexuál-
ní a sociální frustrace. V prostředí, kde
je velmi důležitá role muže, nenalézá
významná část mladých mužů cesty,
které by jim umožnily vážit si sami
sebe. Pak stačí, aby přišel nějaký radi-
kál kazatel, který jim nabídne sebe-
úctu skrze kalašnikov. To všechno
jsou příklady předpokladů, že se spo-
lečnost začne tlakovat. Lidé si často
myslí, že to vyřeší nějaký autoritativní
hráč typu Kaddáfího nebo Asada. Pro-
blém je v tom, že autoritativní vláda
sice může činit rychlá rozhodnutí

a rychle konat, protože se nemusí niko-
ho ptát, ale tento systém má zároveň
cykly, kdy se vláda vyčerpá. I Kaddáfí
už svou moc dlouhodobě ztrácel.
Jakmile diktátor ztratí moc, období,
než ho někdo vystřídá, bývá krvavé.
Pokud se tedy ekonomické, ekologic-
ké, bezpečnostní a sociální aspekty na-
kumulují do jednoho vektoru, stačí
jen nějaký spouštěč, který se sám
o sobě nedá přesně předvídat, a státní
moc se začne hroutit. Přesně jako se
to stalo v rámci arabského jara.

Zdůrazňujete, jak je u různých udá-
lostí důležité rozlišovat příčinu
a spouštěč. Můžete to vysvětlit tře-
ba na událostech v listopadu 1989?
M. B.: Cesta k sametové revoluci trva-
la několik desetiletí. Prohlubovala se
krize společnosti, byly zničeny elity
a vládnoucí systém postupně ztrácel le-
gitimitu. Nakonec dospěl do fáze, kdy
už ani většina „vládnoucí“ třídy nevi-
děla budoucnost a celé se to sesypalo.
Systém byl tak nestabilní, že šlo jen
o to, který z těch protestů – protože
rok 1989 jich byl plný – to bude, která
událost spustí řetězovou reakci.

Jaká je dnes role armád?
O. F.: Neplatí, že staré formy válčení
s tanky, letadly nebo kanony jsou pryč
a už se nevrátí. Tuto výzbroj většina ar-
mády stále má a teoreticky může být
využita. Pravděpodobné to ale příliš
není. Přinejmenším dokud dobře fun-
guje princip odstrašení a i takzvaný ja-
derný mír. To znamená, že nikdo
neví, zda by potenciální konvenční
konflikt mezi mocnostmi nepřerostl
v jadernou válku, a právě tohle drží
velké jaderné hráče na uzdě. Čelit ale
budeme i úplně novým jevům. Změny
v důsledku průmyslu 4.0, technologic-
kých revolucí, stále složitější výpočet-
ní techniky, které mohou brzy dosáh-
nout složitosti lidského mozku nebo
ho ještě přesáhnout, společnost ex-
trémně mění. To vše dává prostředí,
kdy se úplně mění způsob toho, jak
může armáda působit.

Jsme ve válce?
O. F.: Jsme v tom, čemu zjednodušeně
říkáme informační válka. Detailně to
popsal generál Řehka v knize Informač-
ní válka. Všechny velké státy už pocho-
pily, že prosazovat své zájmy bez mož-
nosti působit informačně by bylo naiv-
ní a drahé. Informační „válku“ vede
nejen Rusko, ale v méně sofistikované
formě i takzvaný Islámský stát.

Příklad?
O. F.: Proč Islámský stát provedl tero-
ristické útoky v Evropě? Jak mu to po-
mohlo, když každý útok vedl k tomu,
že se zesílilo bombardování jeho zákla-
den a na každou evropskou oběť tero-
rismu připadly desítky zabitých pří-
slušníků IS? Na první pohled to přece
z pohledu IS bylo kontraproduktivní.
Ve skutečnosti jim to umožnilo zvyšo-
vat rekrutaci, tedy předstírat před
frustrovanými muslimy, že zvládají
čelit Západu, ale také doufali v radikali-
zaci Evropanů, kteří by dle představ IS
měli útočit na vlastní umírněné musli-
my, čímž by se zvýšil příliv těch
frustrovaných k IS. Teprve pak by za-
čal být IS skutečně nebezpečným
i v Evropě.

Zatím to tak podle vás není?
O. F.: Naštěstí se jim to v té druhé části
nepovedlo, jsou schopni jen jednotli-
vých teroristických útoků, ale díky stá-
le lepší práci tajných služeb evropské
státy velké části útoků zabrání, ještě
než nastanou. Minimálně v nalákání ti-
síců příznivců ale úspěšní byli, i když
ani ty tisíce islamistů jim na udržení
území v Sýrii nestačily. Ale jiné pod-
statné pravidlo v rámci informačního
„válčení“ je toto: Není důležité, jak to
je, ale jak to působí. A v tomto případě
se IS povedlo v Evropanech vyvolat do-
jem, že za něj odchází bojovat nebo
s nimi přinejmenším sympatizuje vel-
ká část evropských muslimů. Statistic-
ky to ve skutečnosti bylo zanedbatelné
číslo, ale pro IS bylo rozhodující, že to
mohl použít jako symbol a pořádně to
nafouknout. Což samozřejmě udělal.
Většina obyvatel Západu ví, že stále
existuje IS, i když vojensky byl pora-
žen. IS proto pokračuje v teroristic-
kých útocích a informačních opera-
cích, které mají větší sledovanost než
vojenská porážka IS. I to je část kom-
plexních jevů, které tvoří skládanku
teorie přerušovaných rovnováh.
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Čeští experti
v USA

Historik a profe-
sor egyptologie
Miroslav Bárta je
ředitelemČeské-
ho egyptologic-
kého ústavu. Za-
bývá se vývojem
civilizací a vlivem
životního prostře-
dí na ně. Podplu-
kovník Otakar
Foltýn je důstojní-
kemGenerálního
štábu AČR a je
expertem name-
zinárodněprávní
aspekty vojen-
ských operací.
Spolu s generá-
lemKarlem Řeh-
kou, zástupcem
velitelemnohoná-
rodní divize v Pol-
sku a bývalým ve-
litelem českých
speciálních sil,
a historikem a
prorektoremUni-
verzity Karlovy
MartinemKová-
řem přednášeli
americkým vojen-
ským expertům
o tom, jak vývoj
civilizací promě-
ňuje činnost ar-
mád. Seminář na
půděPotomacké-
ho institutu zajiš-
ťoval český velvy-
slanec v USA Hy-
nek Kmoníček.

Ivana Faryová
vedoucí pražské přílohy MF DNES

Foto: archivM. Bárty

Nové přístupy k vývoji civilizací mění armády, tvrdí
historik Miroslav Bárta a důstojník armády Otakar
Foltýn. Čtyři čeští experti o tom přednášeli v USA.

Změny přicházejí
skokově, jiné jsou
zbraně i války



MLADÁ FRONTA DNES ❘ úterý 27. 3. 2018 15

Kultura

už zítra v časopise Doma DNES

Hypoteční novinky
Dá se uzavřít hypotéka na počkání?

Vzala namě nůž i seky-
ru. Po pětici žen týra-
nýchmuži se karta ob-
rací, v dnešní premié-
ře dokumentu ČT Po
lásce nenávist 2 líčí na-
opak čtyři muži násilí,
jež zažili od svých žen.

Mirka Spáčilová
redaktorkaMF DNES

Opakované znásilnění, bití, ko-
pání,mučení, ponižování; prv-

ním dílem Po lásce nenávist vzbu-
dil režisér Romuald Štěpán Rob
vlnu emocí včetně obdivu k ženám,
které se odvážily promluvit.

Do hlavy i do rozkroku
Přesvědčit pro druhý díl stejně sta-
tečné obětimezimuži bylo ještě těž-
ší, ale povedlo se. A byť statisticky
tvoří daleko menší podíl než týrané
ženy, znovu je to síla – znovu zejmé-
na kvůli dětem, kterémusely přihlí-
žet a o něž se otcové v práci stracho-
vali, když byly doma jen s matkou.
Jedna dokázala vypít dvanáct piv,

házela po muži lahví, mizela beze
stopy na několik dní. Jiná pracovala
v řeznictví, takže se oháněla seke-
rou. Útoky nožem se opakují v ně-
kolika zpovědích stejně jako hrubé
nadávky. Dojde na proražené sklo
dveří, shození ze schodů, úder vy-

savačem do čela, kopání do rozkro-
ku – ale hlavně na lži a manipulaci
dětmi před policií. „Když se ženská
rozhodne, chlap nemá šanci,“ líčí
jeden z aktérů, jak těžkomuž proka-
zuje napadení ženou. Třebaže si
kvůli tomu pořídil diktafon.

Zlomila dceři ruku
Na rozdíl od minulého dílu neuka-
zuje Z lásky nenávist 2 názornou
zdravotní dokumentaci, o to více
používá zbytečné obrazové výplně
dveří či svíček, ale jinak ze zpovědí
čiší totéž. Hanba, stud, trapno, po-
cit selhání. Sebeklam: „Uvěřil jsem,
že další dítě to změní.“ Strach – je-
den spal v dětském pokoji na zemi,
druhý i vmrazech na zahradě. A vý-
čitky, že se pro radikální řez neroz-
hodli dřív, přestože jejich partner-
ky bily i děti: „Zlomila dceři ruku
a já tomu nedokázal zabránit.“ Na-
konec se jedné rodině ulevilo, když
sematka z další toulky nevrátila vů-
bec, v druhé samy dcery požádaly –
Tati, pojďme od mámy pryč.
Trýznění muži možná nevzbudí

takovou vlnu soucitu jako ženy už
jen proto, že napohled nejsou žád-
ní třasořitkové, ale jejich bezmoc je
stejná. A v éře kampaně MeToo tím
naléhavější, že pojmenují generální
zbraň násilných partnerek: „Hrozi-
la, žemě obviní z pokusu o znásilně-
ní.“ Komu by se asi věřilo?

Václav Hnátek
redaktor MF DNES

PRAHAAsi jen fajnšmekři rozklíču-
jí slovo tugrik jako mongolskou
měnu. Kapela Tugriki, jež její název
přijala za svůj, však s dalekou zemí
nemá nic společného. Když se dají
dohromady známé tváře z jiných
uskupení, vžil se pro jejich nový
projekt termín superskupina, jenž
sedí i na Tugriki.
Sešli se zde totiž hudebníci ze slo-

venské kapely Korben Dallas se zpě-
vačkou a cellistkou Dorotou Baro-
vou z dua Tara Fuki. „Náš zpěvák
Juro čekal druhé dítě a v létě nám
řekl, že si chce vzít půl roku pauzu,
což samozřejmě respektujeme. Ale
my ostatní jsme chtěli ten čas nějak
využít. A právě tehdy jsme poznali
Dorku,“ vysvětluje genezi projektu
baskytarista Lukáš Fila. Bubeník

Igor „Ozo“ Guttler byl navíc dáv-
ným fanouškem Tara Fuki. A neče-
kané spojení muzikanty zaujalo.
„Napsali jsme Dorce, že máme čas
a chuť, aniž by byl nachystaný jaký-
koliv materiál.“
Chlapci z Korbenů dodali texty,

Barová udělala dema s muzikou.
„Tedy vlastně zpěv a cello, někdy

dvě,“ říká Barová. „Hrozně jsem se
těšila, až kluci hrábnou do strun.
A zároveň si to nedovedla moc
představit.“

Svébytná učebnice
Poprvé se tedy celý ansámbl s ná-
stroji v rukách potkal až ve studiu.
„Po třech dnech jsme měli nahra-
ných šest písní, jen bez zpěvů. Ná-
sledovala další třídenní seance a ješ-
tě dva dny na zpěvy,“ líčí až nečeka-
ně rychlé nahrávání eponymní des-
ky Fila.
Kromě mixu stylů se na desce mí-

chají i dva jazyky, texty jsou tu
v češtině i ve slovenštině. Má to lo-
gické zdůvodnění. Tara Fuki totiž
zpívají polsky. „Přišlo mi to blízké.
Když zpívám česky, třeba druhé
hlasy s Anetou Langerovou, tak mi
to připadá moc tvrdé. Ale teď už si
na to zvykám,“ říká Barová. Zvyká
si na to i proto, že na češtině naopak

trvali slovenští hudebníci. „Ty písně
jsou o úplně obyčejných věcech ze
života, takže i zpěv měl být civilní.
A Dorka mluví česky, tak se mi zdá-
lo logické, aby i texty, aspoň teda
některé, byly v češtině,“ dodává
Fila.
Album Tugriki tak může fungovat

i jako svébytná učebnice, a to ko-
neckonců pro posluchače z obou
zemí. Protože i míra ovládání naše-
ho jazyka na Slovensku se podle
všeho proměňuje. „Čtyři z pěti dět-
ských televizních kanálů jsou u nás
v češtině, takže na hřišti uprostřed
Bratislavy posloucháte malé děti
mluvit špatnou češtinou, což je ko-
mické,“ líčí Fila. „Taky donedávna
platilo, že všechny dobré překlady
knih byly buď jenom v češtině, ane-
bo aspoň o hodně dřív. A příště už
tedamůžeme booklet pojmout jako
první lekci slovenštiny,“ směje se
hudebník.

Z lásky nenávist 2
Česko, 2018Vypráví o utrpeníRežisér Romuald Štěpán Rob (vlevo) se svým štábem zachycuje výpovědi obětí domácího násilí.

Po ženách přišli na řadu imuži. Foto: archiv R. Š. Roba

PRAHA Pravda o 17. listopadu. Ne-
kompromisní název zvolil divadel-
ní soubor 11:55, který na dnešní ve-
čer přichystal novinku do pražské-
ho divadla NoD.
Režisérka Petra Tejnorová jí uzaví-

rá svou brakovou trilogii. Po hrdi-
novi časopisů Johnu Sinclairovi
a zombie apokalypse spojené s dí-
lem Jane Austenové se nyní obrací
k naší současné společenské situa-
ci. „Říkáme tomu politický kabaret,
vycházíme z kolektivních improvi-
zací,“ přibližuje žánr novinky dra-
maturg Jan Tošovský. Tvůrci mate-
riál k improvizacím hledali v archi-
vech a rozhovorech s historiky, no-
vináři i Milošem Jakešem.

Vliv médií
Spojení fenoménu braku a 17. listo-
padu působí na první pohled nesro-
zumitelně. „Když jsme se o tom ba-
vili, došlo nám, že kde jinde dnes
hledat brak než právě ve skuteč-
ném světě. Naše společenská reali-
ta nyní předčí brakové romány,“
vysvětluje Tošovský. Pravda o 17.
listopadu se nicméně nesnaží pre-
zentovat nějaký názor. „Přestože
se politickým divadlem snažím za-
bývat, nemyslím si, že by divadlo
mělo sdělovat politické postoje.
Spíš by mělo být diskusí,“ míní To-
šovský, jenž působí i jako drama-
turg v Národním divadle. Umělci se
zabývají 17. listopadem, následným
vývojem, podobností tehdejší
a dnešní éry, ale třeba i vlivem mé-
dií. — Tomáš Štástka

A merická spisovatelka E.
Lockhartová platí na domácí
půdě za ostřílenou autorku

knih pro děti a mládež, v Česku zů-
stává spíše neznámou. Napravit by
to mohl její román Nesvá, který
nyní vychází v nakladatelství Host.
Na rozdíl od původního názvu Ge-

nuine Fraud, který naznačuje, že
půjde o podvod a lži, zvolila překla-
datelka Barbora Doležalová poetič-
tější, přesto výstižné pojmenování
Nesvá. Vyprávění se točí kolem in-
tenzivního přátelství dvou žen z na-
prosto odlišného prostředí. Imo-
gen je bohatou dědičkou žijící v lu-
xusu, Jule sirotkem schopným za-
pomenout na vlastní identitu v ces-
tě za lepším životem.
Nápadná podobnost příběhu s ro-

mánem Talentovaný pan Ripley
není náhodná. V doslovu Nesvé au-

torka přiznává, že se slavnýmpříbě-
hem Patricie Highsmithové necha-
la inspirovat. Podle některých za-
hraničních hlasů je však inspirace
slabé slovo. Jiní román srovnávají
se Zmizelou kvůli neschopnosti jak-
koliv souznít s psychopatickou pro-
tagonistkou, jejíž motivace nemůže
většina zdravé populace pochopit.
Po Ripleym vznikne i podle Nesvé

film. Jestli zaznamená takový
úspěch jako snímek s Mattem Da-
monem a Judem Lawem, těžko od-
hadovat. Pokud se však režisérce
Leně Dunhamové podaří vtisknout
látce alespoň trochu z vnitřního
bláznovství, jež občas předvedla
v seriálu Girls, mohlo by jít o zdaři-
lou adaptaci dokazující, že šikovný
se nemusí rovnat nenápadný a ti-
chý, jak upozorňuje autorka hned
od začátku. —Monika Zavřelová

65 %

Zpěvačka a cellistka Dorota Barová
Foto: ©AnnaGekrepten

Naše realita, jež
předčí brakové
romány dějin

Ženská obdoba Ripleyho
u nás nosí jméno Nesvá

Superkapela Tugriki míchá dva jazyky

Tati, pojďme odmámy pryč
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Přijímačky na střední školy

na střední
školy

Přijímačky

V pondělí si sedmáci ověřili své
znalosti z geometrie v rovině
a prostoru, v úterý je čeká sou-
hrnný závěrečný test z češtiny
a matematiky. Ve středu, ve
čtvrtek a v sobotu se v českém
jazyce pro 9. třídy postupně za-
měříme na pravopis, tvarosloví,
skladbu, práci s textem a sloh.

14. díl

Zkuste v našich testech
získat všech 50 bodů

Uvšech úloh s výběremmožností se udělují
2 body. U tzv. dichotomických svazků úloh (A/N)
se udělují 4 b. za všechna správná řešení, 2 b. za
2 a 0 b. za 0–1 správné řešení. V úloze přiřazova-
cí obdržíte 2 b. za každé správné přiřazení.

1. Vypočtěte: 1 bod

40 · 0,01 – 0,4 : 0,1 =

2. Vypočtěte a výsledek uveďte zlom-
kem v základním tvaru: 2 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Pět slonů sní za týden 5,6 tun potravy.

3. max. 4 body
3.1 Kolik kilogramů potravy snědí tři sloni

za 12 dní?
3.2 Na kolik dní dvěma slonům vystačí

8 tun potravy?

VÝCHOZÍ TEXT
A OBRÁZEK K ÚLOZE 4
Na přímce p leží bod B a mimo ni bod
A.

4. max. 4 body
4.1 Sestrojte chybějící vrchol D trojúhelní-

ku ABD, pro který platí, že bod D ná-
leží přímce p a úhel DABmá velikost
64°, a tento trojúhelník narýsujte.

4.2 Sestrojte chybějící vrchol C rov-
noramenného lichoběžníku ABCD
s rameny BC a AD a tento lichoběžník

narýsujte. Narýsujte úhlopříčku AC li-
choběžníku, průsečík obou úhlopříček
AC a BD označte S.

4.3 Sestrojte lichoběžník A' B' C' D', který
je obrazem lichoběžníku ABCD ve
středové souměrnosti se středem S.

VÝCHOZÍ TEXT
A OBRÁZEK K ÚLOZE 5
Šestiúhelník na obrázku je rozdělen na
čtverec a dva rovnoramenné trojúhelní-
ky, jejichž základny se dotýkají čtverce.
Velikost výšky menšího trojúhelníku na
základnu je rovna délce strany čtverce.
Obsah většího rovnoramenného
trojúhelníku je roven obsahu čtverce.
Obsah šestiúhelníku je 160 cm2.

5. Rozhodněte o každém z následují-
cích tvrzení (5.1–5.3), zda je pravdivé
(A), či nikoli (N): max. 4 body

5.1 Obsahy rovnoramenných
trojúhelníků jsou v poměru
(menší k většímu) 2 : 3.

5.2 Délka strany čtverce je 6 cm.
5.3 Obvod většího rovnoramen-

ného trojúhelníku tvoří méně

než—32 obvodu čtverce.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6
Krychle má stejný součet délek hran
jako pravidelný kolmý čtyřboký hranol
s podstavou o obsahu 25 cm2 a výškou
5 dm.

6. Určete povrch krychle. 2 body
A) 150 cm2

B) 240 cm2

C) 1 050 cm2

D) 1 250 cm2

E) 2 400 cm2

VÝCHOZÍ TEXTATABULKAKÚLOZE7
V restauraci mají 3 druhy poledního
menu. V tabulce mají být pro minulé
pondělí uvedeny pro jednotlivé druhy
menu ceny jedné porce, počty vyda-
ných porcí a celková tržba za vydané
porce pro tento druh menu. V posled-
ním řádku mají být uvedeny celkový
počet obědových porcí vydaných
v pondělí a celková pondělní tržba za
obědy. V tabulce je však zaznamenána
pouze část údajů, některé údaje chybí.
Druh
menu

Cena
porce

Počet
porcí Tržba

Menu 1 70 Kč 2 100 Kč
Menu 2 80 Kč 24
Menu 3 90 Kč
Celkem – 60

7. Určete průměrnou cenu jednoho
vydaného pondělního oběda. 2 body
A) 76 Kč
B) 80 Kč
C) 84 Kč
D) 86 Kč
E) jiná cena

8. Přiřaďte ke každé otázce (8.1–8.3)
správnou odpověď (A–F): max. 6 bodů
8.1 Cena tabletu byla snížena z 5 420 Kč

na 4 065 Kč.
O kolik procent původní ceny byl
tablet zlevněn?

8.2 Čtyři kamarádi si rozdělili částku vy-
dělanou na brigádě. Petr dostal jednu
třetinu vydělané částky, Pavel jednu
čtvrtinu ze zbytku a Honza jednu
pětinu z nového zbytku.
Kolik procent vydělané částky
zbylo na Ondru?

8.3 V sále multikina bylo na začátku filmu
z celkového počtu sedadel neobsaze-
no 40míst. Chvíli po začátku dorazila
ještě větší skupina diváků, čímž se
počet obsazených míst zvedl o 15 %
z celkového počtu sedadel, takže už
zbylo pouze 16 neobsazených míst.
Kolik procent sedadel nakonec
zůstalo neobsazeno?

A) méně než 15 %
B) 15 %
C) 20 %
D) 25 %
E) 40 %
F) více než 40 %

U všech úloh s výběremmožností
(A/B/C/D) se uděluje 1 bod. U tzv. dichoto-
mických svazků úloh (A/N) se udělují 2 b.
za všechna správná řešení, 1 b. za 3 a 0 b.
za 0–2 správná řešení. V úloze přiřazovací
obdržíte bod za každé správné přiřazení.
Pozor, v úlohách otevřených dostanete
určený počet bodů pouze při přesném do-
držení zadání! Body za správné odpovědi
se mohou vymazat, vypíšete-li odpovědi
chybné.

1. Přiřaďte k řadám slov (1.1–1.3) jim
odpovídající tvrzení (A–E). (Dvě mož-
nosti zůstanou nevyužity.) 3 body
1.1 chvályhodný, rozpustilý, záslužný, velký
1.2 podchod, beton, autobus, chodec
1.3 jestliže, omyl, chybný, neboť

A) Řada obsahuje dvě slova neohebná.
B) Řada obsahuje dvě synonyma.
C) Řada obsahuje dvě homonyma.
D) Řada obsahuje dvě slova příbuzná.
E) Řada obsahuje dvě antonyma.

2. Ve které z vět není vyjádřen pod-
mět? 1 bod
A) Pepík si od Anežky vypůjčil pravítko.
B) Na spolužačky však svým výkonem

nezapůsobili.
C) Do Prahy přijel americký velvyslanec.
D) To je krásné!

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3–8
Zatímco trčeli v zácpě a tatínek nevěděl,
na koho ze všech řidičů v okolních
autech má bezdúvodně nadávat
dřív, Anežka byla myšlenkama stále
na krkonožských svazích. Lyžování
milovala. Zimu ani tak ne, tu by klidně

oželela, ale pocit při prudkém sjezdu
z kopce byl nenahraditelný. Ten kontrast
oproti nudnému Pražskému předměstí
už snad ani nemohl dosáhnout vyšího
stupně. Tak ráda by teď hned prosebně
zakřičela na tatínka, ať to na místě oto-
čí, avšak věděla, že by to nemělo smysl,
***** zítra už ji zase čekají povinosti.
(Ateliér AMOS)

3. Najděte ve výchozím textu šest
slov zapsaných s pravopisnou chybou
a vypište je ve stejném tvaru oprave-
ná. 6 bodů

4. Rozhodněte o každém tvrzení, zda
vyplývá z výchozího textu (A), nebo
ne (N): 2 body
4.1 Anežka už zítra zase musí do

školy.
4.2 Anežka nemá ráda nudu.
4.3 Praha je podle Anežky nudná.
4.4 Anežka má ráda lyžování.

5. Který výraz lze doplnit na vynecha-
né místo (*****) ve výchozím textu,
aby bylo souvětí napsáno pravopisně,
mluvnicky i významově správně?

1 bod
A) proto
B) ale
C) jelikož
D) a

6. Vypište z výchozího textu: 3 body
6.1 Poslední sloveso ve tvaru podmiňo-

vacího způsobu a určete jeho osobu
a číslo.

6.2 První podstatné jméno ve tvaru
množného čísla a určete jeho pád, rod
a vzor.

6.3 Větu, v níž jsou vyjádřeny pouze
přísudek a předmět.

7. Určete slovní druh všech slov, která
jsou ve výchozím textu zvýrazněna.
(Odpověď musí být jednoznačně zapsána
slovy.) 3 body

8. Který nadpis nejlépe vystihuje vý-
chozí text? 1 bod
A) Kontrast nejvyššího stupně
B) Sjezd nemůže nic nahradit
C) Tatínkův bezdůvodný hněv
D) Marná touha uniknout z nudy

9. Která z vět obsahuje přívlastek
shodný i přívlastek neshodný? 1 bod
A) Dnes z Litomyšle dorazila hodná teta.
B) V Aši potkal svou kamarádku z Chebu.
C) Nakoupil v květinářství vonné svíčky.
D) Všechny půjčené knihy dočetla minulý

týden.

10. Které slovo vzniklo
připojením více než jedné přípony
ke kořeni? 1 bod
A) vodárenský
B) neprostupná
C) kolemjdoucí
D) rozvážnými

11. Vytvořte požadované tvary násle-
dujících sloves. 3 body
11.1 trhat – 1. osoba, číslo množné, způsob

rozkazovací, rod činný
11.2 kritizovat – 1. osoba, číslo jednotné,

způsob oznamovací, čas budoucí, rod
trpný

11.3 vzbudit se – 2. osoba, číslo množné,
způsob podmiňovací přítomný, rod
činný

Souhrnný test pro sedmáky

Matematika

Český jazyk

Dnešním dílem
uzavíráme část
našeho seriálu
orientovanou na
učivo 7. ročníku.
Ještě než zařadíme o chloupek
vyšší náročnost, zkuste si
bodovaný test z obou předmětů.
Od zítřka už se mohou na
opakování připravit deváťáci.
Pokud se zapojili dříve, je to jen
dobře. Než se pustíte do testu,
projděte si pokyny k bodování.

Maximálně můžete v obou
testech získat 25 bodů, celkem
tedy 50. Na test z českého
jazyka si odměřte 30minut,
na matematiku máte 35 minut.
Jde o poloviční hodnoty oproti
přijímací zkoušce, testy jsou
tak rovněž kratší. Míru svého
úspěchu můžete posoudit
srovnáním s výsledky svých
kamarádek a kamarádů.

Pokyny k bodování:
V didaktickém testu se neudělují
půlbody za částečně správné
odpovědi. Každá úloha je
hodnocena 0, 1, nebo více celými
body, přičemžmaximální zisk je
uveden v zadání. Za nesprávnou
odpověď nejsou nikdy udělovány
záporné body, z čehož vyplývá,
že jakákoliv odpověď je vždy
lepší než odpověď žádná!

Seriál připravili
Mgr. Petra Koktavá,

prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.,
Mgr. Jarmil Vepřek,
Mgr. Pavla Štěpánová
a redaktorka MF DNES

Bohdana Jarošová

www.amosbrno.cz

Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám a maturitě, přijímačky

nanečisto, korektury
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Záznamový arch
pro vaše odpovědi

ČJ:1.1B,1.2D,1.3A;2B;
3bezdůvodně,myšlenkami,
krkonošských,pražskému,vyššího,
povinnosti;4.1N,4.2A,4.3N,4.4A;5
C;6.1neměloby–3.os.,č.j.,6.2řidičů
–2.p.,rodm.,muž;6.3Lyžování
milovala.;7koho–zájmeno,klidně–
příslovce,ať–částice;8D;9B;10A;
11.1trhejme,11.2budukritizován;
11.3vzbudilibystese.

M:1–3,6;2––;3.15760kg,

3.225dní;5.1N,5.2N,5.3A;6E;7
A;8.1D,8.2E,8.3A.

4
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4

Klíč

D
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Předplatné seriálu si můžete objednat na tel.
225 555 522 nebo nawww.mfdnes.cz/prijimacky.
V ceně je přístup do digitálního archivu deníku,
o žádný díl tak nepřijdete.
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Ústí nad Labem, Teplice, Most, Litoměřice

usti.idnes.cz

Severní Čechy
Ústí nad Labem

Soud potvrdil
bývalé starostce
Neštěmic podmínku
Bývalá starostka ústeckého obvodu
Neštěmice Miloslava Válková (Pro
sport a zdraví) dostala definitivně
za pokus o porušení povinnosti při
správě cizího majetku roční trest s
podmíněným odkladem na tři roky.
Krajský soud včera zamítl odvolání
Válkové i státního zástupce a potvr-
dil tak loňské rozhodnutí ústeckého
okresního soudu. Rozsudek je pra-
vomocný. Případ souvisí se smlou-
vou na opravu chodníku, se kterou
Válková bez vědomí rady či zastupi-
telstva manipulovala a dala do ní
pro obvod nevýhodnou klauzuli.
Škoda nevznikla. (ČTK, ula)

Teplice

V Šanově čekají
řidiče objížďky
Do poloviny srpna bude v teplické
části Šanov probíhat rekonstrukce
vodovodu a plynovodu. Práce se tý-
kají především ulic Pod Doubrav-
kou, Křičkova, Novákova, Foerste-
rova, Ševčíkova a Křížovského a bu-
dou probíhat ve čtyřech etapách.
Po dobu oprav budou na místě vy-
značeny objízdné trasy. (pap)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

INZERCE

1 °C

Policejní dohru bude
mít konflikt v ústecké ne-
mocnici. Matka chtěla
být na oddělení intenziv-
ní péče s dítětem. Lékař
to nedovolil, argumento-
val předpisy a zavolal po-
licii. Včera ve věci padlo
trestní oznámení.

ÚSTÍ NAD LABEM, MOST Do spo-
ru s ošetřujícím lékařem na jednot-
ce intenzivní a resuscitační péče
(JIRP) ústecké nemocnice se dosta-
la Jaroslava Picková, matka pětitý-
denního chlapce, který sembyl o ví-
kendu přivezen se zápalem plic. Vy-
strašená žena tu chtěla se synkem
zůstat, lékař ji však vyzval k odcho-
du s tím, že na oddělení porušuje
hygienický, požární i evakuační
řád. Když žena odmítla odejít, při-
volal policii.
„Matka mne volala na pomoc v

podvečerních hodinách, že lékař
má problém s tím, aby trávila noc
na křesle, hladila dítě a dávala dítěti
čerstvé odstříkané mléko,“ uvedla
Petra Langová, bývalá členka Hnutí
za aktivní mateřství, která hájí prá-
va žen a dětí v porodnicích.

Rozhovor s ošetřujícím lékařem,
který matce vysvětloval, že nemůže
na dětské JIRP spát na podlaze na
karimatce, na přistýlce ani nikde jin-
de, pak Langová v sobotu nahrála a
se záběry, kdy na místo přijela poli-
cie, zveřejnila na svém facebooko-
vém profilu. Záznam zaujal statisíce
lidí, kteří se v diskusi vesměs přiklo-
nili k postoji matky dítěte.
Objevují se ale i opačné názory. „A

co práva pacientů? Můj syn je těžce
postižený, leží tam v kritickém stavu
už 14 dní. Ode dne, kdy bylo přijato to-
hle miminko, nemá na pokoji klid,
protože matka neustále s někým na
pokoji telefonuje nebo zatěžuje perso-
nál nesmysly. Jen řeší, zda tam může,
či nemůže být,“ píše jedna z diskutují-
cích na sociální síti. „Obě jsme se opí-
raly o vnitřní řád nemocnice, jenž
říká, že rodiče mohou být u dítěte ne-
přetržitě,“ vysvětluje Langová.
„Vypadalo to jako hra omoc. Uka-

zovala jsem jim dokumenty, které
mi u příjmu dali, že rodič není ná-
vštěva. Pak doktor to nechtěl vi-
dět,“ podivovala se Picková v repor-
táži TV Prima.
Asi po půl hodině namísto dorazi-

la policie. „Hlídka se snažila matce
vysvětlit, že rozhodující je stanovis-
ko ošetřujícího lékaře. Situace se
zklidnila a došlo ke kompromisu,
kdy žena mohla na oddělení přes

noc zůstat,“ sdělila policejní mluvčí
Veronika Hyšplerová.
Krajská zdravotní (KZ), pod niž ne-

mocnice v Ústí patří, včera potvrdila,
že se lékař se řídil vnitřními předpisy
společnosti. „Zdravotnické zařízení
se vždy snaží zajistit společný pokoj
pro rodiče a dítě, co nejdříve je to
možné. Přímo na oddělení jednotky
intenzivní péče však není možné zaji-
stit spaní pro rodiče dítěte. O této sku-
tečnosti byla matka informována.
Zdravotnické zařízení má zákonné
právo omezit nepřetržitou přítom-

nost rodičů, pokud by narušila po-
skytnutí zdravotních služeb, což se v
tomto případě stalo,“ zdůvodnil ředi-
tel zdravotní péče KZ Josef Liehne.
Konflikt měl však včera dohru.

Langová totiž podala na lékaře JIRP
trestní oznámení kvůli napadení. Ak-
tivistka tvrdí, že chtěla Pickovou u
lůžka dítěte na pár hodin vystřídat a
lékař ji na oddělení nechtěl pustit.
Na audiozáznamu, který tam pořídi-
la, muž říká: „Vypadni, nebo ti dám
přes držku,“ když ho Langová před
tím upozornila, aby na ni nesahal.

Převoz dítěte
Vedení KZ včera řešilo i jiný pro-
blém, který se týkal péče o malé
dítě. K předávkování šestnáctimě-
síčního chlapce paracetamolem
(lék na snížení teploty) došlo minu-
lý týden v mostecké nemocnici,
kdy v infuzi, zřejmě vinou zdravot-
ní sestry, dostal běhemdvanácti ho-
din dvakrát 650 mg léku, desetiná-
sobek původní dávky, po kterém
mu začala selhávat játra.
„Moji žádost o převoz Eliáška do

Motola původně lékaři odmítli, ať si
ho zajistím sama. V sobotu ráno už
ale převoz organizovala sama ne-
mocnice,“ uvedlaMFDNESmamin-
ka malého pacienta. Na motolském
ARO ležel Eliáš až do pondělního

rána. „Už nás přeložili na běžný po-
koj, protože se mu jaterní hodnoty
lehce zlepšily,“ dodala.

„Incidentem vmostecké nemocni-
ci se budeme zabývat z úřední povin-
nosti. Dozvěděli jsme se o něm ze
sdělovacích prostředků a zatím jsme
nerozhodli o právní kvalifikaci,“
uvedla mluvčí mostecké policie Lud-
mila Světláková k případu, o kterém
jako první informoval web tn.cz.
KZ nešťastnou událost analyzuje.

„V tomto případě podle dosavadních
šetření došlo k neúmyslnému selhání
jednotlivce při podání léku. Sestra v
současné době není na pracovišti a
nepodílí se na poskytování zdravotní
péče,“ řekl Jiří Mrázek, náměstek ge-
nerálního ředitele KZ. (men, vac)

7 °C

Litoměřice ozdobí nový pomník Dílo připomene vznik ČSR

týdnů má chlapeček, který
byl na jednotku intenzivní
a resuscitační péče převe-
zen se zápalem plic.

Vybíralo se ze 14 návrhů Litoměřice vybraly podobu památníku, který bude odhalen 28. října u příležitosti stého výročí
vznikuČeskoslovenska. Vyhrál sklocementový objekt připomínající zrod nové republiky, jenž povstává z území tehdejší-
hoRakouska-Uherska. Dílo navrhli JakubKlaška aBarbora Klaška z Jindřichova Hradce a bude stát předMasaryko-
vou základní školou.Město vybíralomezi 14 došlými návrhy. (pak) Vizualizace: Jakub Klaška a Barbora Klaška

Máma a přivolaní policisté Záběr zmobilního telefonu, který na Facebooku
zveřejnila Petra Langová. Repro:MFDNES

Konflikt v KZ:
máma chtěla
být s dítětem
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Severní Čechy Ústecký kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/UsteckyKrajDnes

MOST Zimní stadion v Mostě bude
mít novou ledovou plochu. Kvůli re-
konstrukci ledu a technologie chla-
zení bude zřejmě od sklonku dub-
na do konce prázdnin uzavřen. Ho-
kejisté by se na led tedy mohli vrá-
tit v září. Náklady na investici jsou
zhruba 30 milionů korun včetně
DPH.
Radní nyní schválili vyhlášení ve-

řejné zakázky na práce. Renovovat
se bude nejen samotná ledová plo-
cha, ale také mantinely, hráčské a
trestné lavice, technologie chlaze-
ní. Vyměněna bude nevyhovující
elektroinstalace strojovny a nová
bude vzduchotechnika, která slou-
ží k odvlhčení prostoru ledové plo-
chy. Rekonstrukce je podle vedení
města nutná kvůli havarijnímu sta-

vu technologie chlazení a podklad-
ních vrstev ledové plochy.
Hodnoticím kritériem veřejné

soutěže na práce je nabídková
cena a servisní podmínky. Větši-
nu nákladů zaplatí město z vlastní-
ho rozpočtu. „V rámci jednoho z

operačních programů je možnost
čerpat dotaci ve výši 25 procent
nákladů, žádost jsme podali a vě-
řím, že budeme úspěšní,“ sdělil
primátor Jan Paparega (za Severo-
čechy Most). (ČTK, ula)

WEESENSTEIN Když Rudá armáda
8. května 1945 překročila říčku Mü-
glitz u saského zámku Weesenstein
napěchovaného vzácnými umělecký-
mi díly z nedalekých Drážďan, bylo
jasné, že na zámku bude velmi brzy.
Dorazila o dva dny později a první
otázka šéfa trofejního oddílu Leoni-
da Rabinowitsche byla, kde je Sixtin-
ská madona od renesančního malíře
Raffaela Santiho. „Ta na zámku neby-
la. Největším pokladem zámku byl
pečlivě sepsaný seznam, kde jsou
všechna umělecká díla ze Saska ulo-
žena,“ prozradila Andrea Dietricho-
vá, ředitelka zámku, na kterém zača-
la výstava V absolutním bezpečí, jež
mapuje válečnou historii a vůbec po-
prvé i poválečnou historii památek v
bývalé NDR a k vidění je do 31. října.
Po bombardování měst Lübeck,

Rostock či Kolín nad Rýnem na jaře
1942 padlmýtus neporazitelného Ně-
mecka a naléhavou potřebou se sta-
lo uchránit na území Německa před
leteckými útoky vzácná umělecká
díla. V Sasku byla ukryta na více než
stovcemíst a k hlavním úkrytům pat-
řily například pevnost Königstein a
zámky Albrechtsburg a Weesenstein
s pevnými, dvoumetrovými zdmi.
„V té době byl Weesenstein Saského
spolku, od kterého si ho v roce 1942
pronajala vláda. Prvním krokem
bylo na zámku udělat vodovod, aby
v případě požáru bylo čím hasit.
Poté hned proběhla zkouška,“ sděli-
la ředitelka nad fotografií, na které z
oken zámku stříkají gejzíry vody.
Fronta se blížila a na zámku byl i

sklep s více než 200 tisíci lahví
vína. „Správa zámku nechtěla, aby
ho vypili Rusové, proto všechno
víno prodala obyvatelům. V té
době muselo být v okolí hodně ve-
selo,“ smála se Dietrichová.
V srpnu 1942 začaly vozy Němec-

kých dílen v Hellerau na Weesen-
stein přivážet první obrazy z dráž-
ďanské galerie, téměř celá sbírka
Mědiryteckého kabinetu skončila v
mučírně, následovaly knihy, sbírky
hmyzu, minerály. „Uloženo zde
bylo více než 954 beden. Kromě ob-
razů Rubense či Parmigianiho i díla
německých romantiků, která se
ovšem ruským vojákům nelíbila.
Byl zde ale také slavný Mayský ko-
dex nebo velmi vzácné planetární
hodiny z 16. století,“ přiblížila ředi-
telka.
V zámecké soudní síni se ukrýva-

la speciální sbírka pro plánované

Hitlerovo muzeum v jeho oblíbe-
ném Linci, pro které se připravova-
la sbírka nacisty ukořistěného umě-
ní z celého světa. „Šéf drážďanské
galerie pracoval i pro muzeum v
Linci. Měsíčně měl na nákup děl 1,2
milionu a do roku 1944 dostal cel-
kem 700 milionů říšských marek.
NSDAP měla nejen sponzory, ale
třeba také vydala speciální dopisní
známky na podporu tohoto projek-
tu,“ přiblížila Dietrichová.
Poté, co na Weesenstein dorazila

Rudá armáda, putovaly odtud
všechny poklady a díky pečlivému
seznamu i z jiných míst Saska do je-
jího sběrného skladu na zámku Pill-
nitz. Zde se vše třídilo a to nejvzác-
nější z celé země se odváželo do
Moskvy. Rozkazy k transportu po-
depisoval také zmíněný šéf trofejní-
ho oddílu Leonid Rabinowitsch.
„Jako válečná kořist bylo ze Saska
odvezeno 2,6 milionu předmětů.
Zpět se vrátilo 1,5 milionu věcí a
zbytek dál zůstává v Rusku. Když v
roce 1955 první část věcí Sovětský
svaz do NDR vrátil, odůvodnil od-
voz záchranou uměleckých děl, kte-
ré navíc v zemi restaurovali. Není

to pravda, obrazy se vrátily v žalost-
ném stavu,“ uvedla ředitelka.
Na výstavě jsou kopie i originály

vzácných zachráněných předmětů,
ale také knihy či hodiny, které byly
zničeny při bombardování Dráž-
ďan. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout také poničený obraz saského
prince Maxmiliána. Po válce jej to-
tiž našel sovětský voják, vyřízl z něj
hlavu a odvezl si ji na památku.
Na severu Čech tak vzácné památ-

ky v archivech a muzeích nebyly,
takže je nebylo potřeba před pří-
padným zničením během války či
po ní ukrývat. „Jedinou velkou ztrá-
tou, a to pro celou republiku, je za-
kládací listina Karlovy univerzity,
pečetidlo, žezla a spisy univerzity,
které v květnu odjely vlakem z Pra-
hy na jih Čech. Kde jsou, nikdo
neví,“ řekl ústecký archivář Vladi-
mír Kaiser. A jedinou „válečnou ko-
řistí“ na severu je nález sedmi obra-
zů z Hitlerovy sbírky v Doksanech.
Při ústupu už je totiž nestačila ně-
mecká armáda odvézt s sebou.

Zimní stadion v Mostě se
dočká nové ledové plochy

Vše se do Německa zatím nevrátiloNa zámekWeesenstein (na snímku vpravo dole) se za války stěhovaly vzácné
umělecké předměty, aby unikly zničení (nahoře). Mezi nimi třeba planetární hodiny z 16. století (vlevo dole). Po válce
řada předmětů zmizela do Sovětského svazu, část z nich tam stále zůstává. 3x foto: archiv zámkuWeesenstein

HŘENSKO S komplikacemi musí
do konce května počítat řidiči, kteří
jezdí mezi Děčínem a Hřenskem.
Silničáři zajišťují vozovku proti se-
suvu, stavějí dvě opěrné zdi.
První opěrná zeď bude dlouhá 48

metrů a druhá 42 metrů. Obě bu-
dou vystavěny vedle vozovky. Na
dvanáctikilometrovém úseku silni-
ce I/62 je v provozu pouze jeden
jízdní pruh. Celkové náklady na sta-
vební práce jsou necelých 54 milio-
nů korun včetně DPH.
Současné práce nesouvisejí s pada-

jícím kamením, které v minulosti ně-
kolikrát zastavilo provoz na komuni-
kaci. „Vzhledem k těsnému přiléhá-
ní skalních masivů ke komunikaci je
stavění jakýchkoliv účinných zábran
velice komplikované, jelikož je mož-
né takovéto zábrany stavět pouze na
pozemcích ve správě ŘSD, avšak stá-

le je snaha o úpravu a ochranu této
komunikace,“ uvedla Nina Ledvino-
vá, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), které je investorem stavby.
O tom, kdomá nestabilní skály za-

jistit, v minulosti vedlo spor minis-
terstvo dopravy aministerstvo život-
ního prostředí. „Nestabilní skály

nejsou na pozemcích ve správě ŘSD,
proto na jejich stabilizaci nemůže
ŘSD ze zákona vynakládat finanční
prostředky,“ přiblížila Ledvinová.
V roce 2012 odstranila z úseku sil-

nice mezi Hřenskem a hranicí s Ně-
meckem balvany Správa Národní-
ho parku České Švýcarsko.
ŘSD vynakládá podle Ledvinové

prostředky pouze za odklizení drob-
ných ze skal odpadnuvších kamenů
a vyzývá majitele pozemků k prove-
dení opatření na ochranu této komu-
nikace. „Bohužel je to jako boj s větr-
nými mlýny,“ poznamenala mluvčí.
Se stabilitou skal v údolí Labe

jsou problémy dlouhodobě. Geolo-
gové odhadují, že situaci hodně
zhoršila těžba pískovce v minulých
stoletích a také odstřely, kterými se
Němci po záboru Sudet snažili rozší-
řit tehdejší silnici. (ČTK, ula)

Andrea
Angermannová
redaktorka MF DNES

Silnici ochrání proti sesuvu

Jak Sověti přišli díky německé
pečlivosti k řadě vzácných děl
NaWeesensteinu mapují osud památek, které Němci za války ukryli a po válce je odvezli Sověti

milionů korun bez
DPH by mělo stát vy-
lepšení mosteckého
zimního stadionu.

Most

Na třídě
Budovatelů budou
nové zastávky
Dvě nové zastřešené zastávky hro-
madné dopravy na třídě Budovate-
lů nechá na vlastní náklady zbudo-
vat mostecká radnice. Jedna čekár-
na vznikne namístě současné odkry-
té zastávky u spodní části obchodní-
ho domu Central, kterou využívají
hlavně cestující linkových autobu-
sů. Druhou pak nechá udělat na
opačné straně ulice proti Centralu.
Oba přístřešky se postaví na podnět
cestujících, kteří se za nepříznivého
počasí neměli kam schovat. (men)

Krásná Lípa

Město koupí
traktor a nakladač
Krásna Lípa na Děčínsku chce v le-
tošním roce opravit povrchy míst-
ních silnic zhruba za 2 miliony ko-
run, peníze půjdou z rozpočtu měs-
ta. Radnice také počítá s obnovou
strojů pro technické služby, má na
to připraveno 3,7 milionu. Za ty
chce koupit traktor a nakladač. (kl)

Novosedlice

Lidé mohou být
až do června
nárazově bez vody
Kvůli plánované rekonstrukci vodo-
vodního řadu ve Střední ulici v No-
vosedlicích na Teplicku se mohou
místní obyvatelé ode dneška až do
30. června nárazově ocitnout bez do-
dávky pitné vody. V uvedeném ob-
dobí bude totiž docházet k dílčím od-
stávkám vody v ulicích Střední, Luč-
ní a Zahradní. O odstávkách budou
občany informovat Severočeské vo-
dovody a kanalizace vždy nejméně s
pětidenním předstihem. (pap)

Teplice

Knihovna vystavuje
zajímavá díla
Až do poloviny dubna mohou zá-
jemci zhlédnout zajímavou výstavu
děl Zdeňky Urbanové a Zdeňky Tvr-
díkové, která se koná v Regionální
knihovně v Teplicích, konkrétně v
Galerii na schodech. K vidění jsou
pastely a oleje v kombinaci s hed-
vábnými šátky a šálami. (pap)

Litvínov-Hamr

Studenti vytvořili
model stropu
vyhořelé chaty

Studenti střední odborné školy v
Litvínově-Hamru vyrobili na
workshopu v Rožnově pod Rad-
hoštěmmodel kazety stropu a čás-
ti obložení vyhořelé chaty Libušín
v beskydských Pustevnách. Při je-
jich výrobě používali žáci prvního
ročníku oboru truhlář pouze pů-
vodní postupy a techniky. Modely
budou sloužit restaurátorům jako
předlohy pro vytvoření replik při
plánované obnově národní kultur-
ní památky. (men)

INZERCE

„Na Weesensteinu
bylo uloženo více
než 954 beden
s vzácnými předměty.“
Andrea Dietrichová, ředitelka
zámkuWeesenstein

30

„Vzhledem k těsné-
mu přiléhání skal-
ních masivů ke komu-
nikaci je stavění
jakýchkoliv účinných
zábran velice
komplikované.“
Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD

Koupím
Pianino nebo křídlo. 602366831166648



MLADÁ FRONTA DNES ❘ úterý 27. 3. 2018 19

Severní ČechyVedoucí redakce: Jan Veselý
Regionální obchodní manažer
inzerce: 601 392 950

Dlouhá 3458/2A, Ústí nad Labem
tel: 478 636 111, redul@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

Hokejový Litvínov
dnes rozjedemisi zá-
chrana. Naskočí uzdra-
vený bek Jiří Hunkes?

LITVÍNOV Než se zranil, uhranul
obránce Jiří Hunkes extraligu statis-
tikami, které mu záviděla většina
útočníků. V záchranářské baráži,
jež startuje dnes, může být tajným
trumfem Litvínova.
„Začal jsem bruslit a dělám všech-

no pro návrat,“ svěřil se obránce v
Kristových letech, který po přecho-
du z Pardubic do Vervy zazname-
nal ve 14 zápasech skvělých 12 bodů
za tři góly a devět asistencí.

Byl to životní úsek kariéry?
Možná bodově, hokejově si úplně
nemyslím. Co si budeme povídat,
měl jsem štěstí, že co jsem dal na
bránu, to tampadlo nebo spoluhrá-
či nahrávku proměnili. Ne že bych
hrál tak úplně zázračně, možná
jsem hrával i líp. Poslední roky je
moje výkonnost konstantní.

Co vaše koleno?
Cítím ho, ale zlepšuje se. Ještě to
není úplně na hraní, ale děláme
s kondičním trenérem i s ostatními
všechno pro to, abych se mohl co
nejdřív normálně zapojit. Hrozila
operace, jenže to by byl stoprocent-
ně konec sezony, nebo jsme mohli
vybrat klid. Tou cestou jsme šli.

Bez speciální ortézy, která mi kole-
no drží, bych vůbec nemohl hrát.
Noha i koleno jsou slabé.

Co se vám vůbec v lednovém zá-
pase s Plzní přihodilo?
Nevinný zákrok. Vůbec nechápu,
jak se mi mohlo něco stát. Faul od
Mertla to rozhodně nebyl. Trefil
mě sice kolenem, ale jen lehce, žád-
ný brutální zákrok. Jemná, pohodo-
vá srážka. Stokrát jsem dostal horší
ránu a nic se mi nestalo. Nevím, co
povolilo. Asi jsem do toho šel blbě
ve špatný čas na špatnémmístě.

Kdy naskočíte?
V průběhu baráže určitě. Přede
mnou ještě nějaká práce je. Zatím
se na konkrétní zápas neupínám.

Hokejový um asi neztratíte, ne?
Dá se ztratit. Asi to nebude úplně
super. Když mě trenéři pošlou na
led, zkusím udělat, co se dá. Po-
moct klukům. Nevím, jestli mě bu-
dou poslouchat ruce a nohy.

Při nástupu do nového angažmá
vás poslouchaly. Jak jste se cítil?
Musím říct, že start se mi v Litívno-
vě povedl, i když dojem kazí, že
jsme jako tým nevyhrávali. Zranění
bylo škoda, sám jsem se cítil super.
A pak se tým oslabil i o další. Než
jsem se zranil já, odpadlo pár ji-
ných kluků. Už jsme hráli v kombi-
nované sestavě. Ani poslední zápa-
sy se mnou nebyly úplně super.
Snažili jsme se bojovat, výsledky ne-
přicházely, ani hra nic moc. Zraně-
ní byl jeden z faktorů, proč jsme
skončili poslední. Marodů bylo

hrozněmoc, kádr tady není tak širo-
ký. Kluci, co nás posílili, dělali, co
mohli. Ale asi to nestačilo, aby-
chom vyhrávali zápasy.

Chybí i další ofenzivní bek Ku-
bát. Cítíte tlak, abyste naskočil?
Žádný tlak není. Trenéři vidí, že
jsem tu každý den, snažím se na tom
dělat, co to jde. Neoddaluju to.

Dobaráže nepůjdete zatížený to-
lika prohrami, bude to plus?
Sám jsem se nad tím zamýšlel a
myslím, že by to tak mohlo být.
Ale doufám, že až naskočím, tak do
týmu, který už bude v pohodě a ani
on nebude zatížený sérií proher.
Doufám, že do baráže půjdeme
s čistou hlavou všichni.

Ještě jste ji nikdy nehrál a to je
vám už 33 let.
A ani jsem s ní nikdy zkušenosti ne-
chtěl mít. Bohužel se mi to teď na
stará kolena splní. Já v životě nehrál
ani play out. Comám zprávy od klu-
ků z litvínovského týmu i od kama-
rádů, kteří baráž okusili dřív, tak
jsou to velké nervy. Snad je budeme
mít silné. Nebude to těžké jen psy-
chicky, ale i fyzicky. Hrají se tři zápa-
sy týdně, bude to měsíc nonstop.

V hokejovém Litvínově je do-
máčtější prostředí, prožívá se to
tam víc než jinde?
Parta je tady super, to nemůžu říct
ani půl slova. Je možné, že místní
kluky to žere víc. Litvínov je speci-
fický, že je tu strašně moc odcho-
vanců. Ale není to tak, že když sem
přijde někdo cizí, že si jen přijde vy-
dělat peníze. Dneska se s oblibou
říká žoldák. Ale nikomu to není jed-
no. Nikdo nechce být podepsaný
pod neúspěšnou sezonou, ať favo-
rit brzkým vypadnutím z play off,
nebo jiný tým v baráži. Nikdo sem
nepřijde, že si vydělá a jde pryč. Na
místní tomožná působí tak, že chtě-
jí ještě víc klub zachránit. Ale podle
mě každý by na ledě měl nechat
všechno. A doufám, že tomu tak
bude. Je jedno, jestli je místní nebo
přijel z Košic nebo Ostravy.

Váš spoluhráč Tomáš Frolo po
svém příchodu pozoroval, že lit-
vínovský tým má hlavy dole. Vi-
díte to taky?
Trošku to sedne na všechny, o něja-
ký stupeň se nálada zhorší. Asi by
nebylo normální, když se dlouho-
době nedaří, abychom v šatně cho-
dili a bylo slyšet jen chichichi cha-
chacha. Štve to každého. Někdo to
dává najevo víc, někdo míň, někdo
se uzavře úplně, veselé kopy se sna-
ží náladu zvedat. Ale celkově je ná-
lada dole, to souhlasím.

Chtěl byste v baráži střežit hrají-
cí legendu Jaromíra Jágra, když
za Kladno naskočí?
Pokud vyhrajeme ten zápas my,
klidně ho budu bránit.

Další naganský olympijský vítěz
Jiří Šlégr vás trénuje. Býval bek,
jak vstřebáváte jeho postřehy?
Když jsemhrál, on hlavní trenér ješ-
tě nebyl, já ho stihl na střídačce jen
dva zápasy. Ale už předtím se ko-
lem týmu pohyboval a občas mi po-
radil. Člověk se snaží si z toho něco
vzít, kariéru měl neskutečnou.

Říkal vám: Pal jako Guma?
To jako on asi nezvládám. (smích)
Ale ať střílím, to mi říkal.

LITVÍNOV Strach má velké oči, ří-
kají si v hokejovém Litvínově, kde
baráž zažili už před dvěma lety.
A extraligu v ní zachránili.
„Rozhodl jsem se, že směrem

k baráži nebudu používat slovo
strach, protože to nepřináší nic
dobrého. Ale vnitřní pnutí tam je,
baráž je pro mě daleko emotivněj-
ší než celé play off. Nespí se mi
dobře, mám z toho zvláštní pocit.
V baráži můžete ztratit všechno,“
uvědomuje si šéf litvínovských fa-
noušků Jan Ptáček. „Už baráž po ti-
tulové sezoně mě stála daleko víc
sil než samotný titul. Chápu, že
mluvit u fanoušků o silách zní
hrozně zvláštně, ale jsou to psy-
chické síly. Je to fakt emoční.“
Ač v průběhu sezony fanoušci

dali tichým protestem najevo svůj
nesouhlas s výkony a výsledky Ver-
vy, teď za týmem pevně stojí. „Při-
šla fáze sezony, kdy jsme toho měli
úplně plné zuby a museli jsme se
nějak ozvat, ať se to někomu líbilo,
či ne. Ale za týmem budeme stát
vždycky. V dobrých dobách a ve
zlých ještě daleko víc.“
Kdo bude největším soupeřem

Vervy? „Černým koněm budou
Vary. Zapracovaly koncepčně i fa-
nouškovsky, extraligové kluby bu-
dou zlobit.“ Naopak outsiderem
má být Kladno. A nepomůže mu
prý ani faktor Jágr. „Za mě je Klad-
no bez Jágra na ledě silnější. A co
se týká fanoušků, ti v Litvínově při-
jdou spíš na Chezu než na Jágra,“
myslí si Ptáček. (obi, bek)

„Chichi v kabině neuslyšíte“

Petr
Bílek

Pád, nebo úsměvy?
Hokejista Jiří Hunkes byměl zasáh-
nout do části baráže, po zranění už
trénuje. Skončí pro Litvínov pádem,
jaký obránce předvedl v zápase s
Olomoucí u branky? Anebo zachrání
extraligu aHunkes bude rozdávat
úsměvy? Zaměsíc bude jasno.
Foto: Ondřej Bičiště a ČTK

Fanoušek: Vary
pozlobí, Kladno
je silnější
spíš bez Jágra

Ondřej
Bičiště

INZERCE

Fakta
Start baráže

Dnes: Litvínov - K. Vary (17.30),
pátek: Kladno - Litvínov (18), nedě-
le: Jihlava - Litvínov (16), úterý
3. 4.: Litvínov - Jihlava (17.30),
pátek 6. 4.: Vary - Litvínov (17.30)

Kvalita, kontrola jakosti

Více na www.jobdnes.cz

KONTROLOR/-KA KVALITY S NJ - VZORKOVÁNÍ

KOORDINÁTOR/-KA VZORKOVÁNÍ

INŽENÝR JAKOSTI

Technik kvality

INŽENÝR KVALITY

Věda a výzkum

Více na www.jobdnes.cz

STROJAŘ PRO VÝVOJ A VÝZKUM, vhodné i pro absolventy!

Konstruktér elektro programátor

Vývojový technolog

technici elektronici ve výzkumu a vývoji

Chemický laborant

IT - prodej a služby

Více na www.jobdnes.cz

Programátor

Grafik - televizní grafika

Programátor webových stránek a aplikací

konzultant systému Profylax

IT specialista

Bezpečnost, ostraha

Více na www.jobdnes.cz

ODBORNÍK na BOZP a PO

Vrátný - recepční

Vrátný

strážný, vrátný

STRÁŽNÝ/-Á
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Dnes

Oblačno, na většině území přeháňky, v po-
lohách nad 600m sněžení. V Čechách po-
stupně od západu zataženo a večer na zá-
padě déšť. Nejnižší noční teploty +2 až
-2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C.
Mírný západní vítr 2 až 6 m/s se budemě-
nit na jihozápadní až jižní.

Zítra 11/-1

Zataženo, na východě zpočátku oblačno.
Od západu s deštěm nebo přeháňkami. V
polohách nad 1 000m srážky sněhové
nebo smíšené. Nejnižší noční teploty +3 až
-1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Mír-
ný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.

Pozítří 9/1

Většinou oblačno, místy déšť nebo přeháň-
ky. Zpočátku na východě zataženo s deš-
těm. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nej-
vyšší denní teploty 5 až 9 °C. Mírný západ-
ní vítr 3 až 7 m/s zpočátku místy s nárazy
kolem 15 m/s, během dne zeslábne.

J jasno
P polojasno
O oblačno
Z zataženo
D déšť
B bouřky
S sněžení
M mlhy

6/1
14 km/h

Jihlava

Zadov 65

Lipno 60

Klínovec 70

Telnice 40

Boží Dar 30

Bublava 40

Bedřichov 0

Tanvaldský Špičák 60

Ještěd 0

Harrachov 60

Rokytnice 65

Benecko 30

ŠM - Svatý Petr 45

Horní Mísečky 50

Herlíkovice 40

Pec p. Sněž. 80

Černá hora 80

Malá Úpa 40

Velká Úpa 70

Vítkovice 40

Čenkovice 30

Říčky v Orl. horách 80

Deštné v Orl. horách 45

Praděd 150

Ramzová 30

Bílá 35

Pustevny 0

Kohútka 40

5/0
7 km/h

Liberec

Bio
Mírná zátěž
Běžný denní režim bez
omezení, pouze s přihléd-
nutím k zdravotnímu stavu. Počasí na

idnes.cz
7/2

3 km/h
Ústí nad Labem

8/2
10 km/h

Hradec Králové

8/3
10 km/h

Plzeň

8/1
10 km/h

Zlín

9/1
10 km/h

Olomouc

M
ůže to být odraz ze dna.
Anebo prodlužování ne-
vlídného období, které
nedává příliš nadějí, že
se fotbalová reprezenta-

ce začne zvedat.
Tak schválně: jaké pocity ve vás

převládaly, když včera dopoledne
končil první poločas a malátní Češi
prohrávali se slabou Čínou 0:1?
Nevrlost?
Zděšení?
Apatie?
Stud?
Dost možná to bylo všechno do-

hromady, protože národní tým
v posledních dvou letech přináší
leccos, jen ne radost. I do roku
2018 vstoupil klopýtavě.
„Totálně jsme ten začátek prospa-

li. Ani jsem nechtěl věřit, že je to
možné,“ nechápal trenér Karel Jaro-
lím. „Vůbec si nedovedu vysvětlit,
proč jsme do zápasu vstoupili tak
špatně.“
Nebýt smršti ve druhém poloča-

se, při které mohlo padnout osm
devět gólů, zřejmě by po utkání
o třetí místo na turnaji China Cup
zazněla kardinální otázka: Měl by
trenér Jarolím pokračovat?
Výlet do dalekéhoměsta Nan-nin-

gu dlouho působil jako jedna velká
výstraha: Hoši, takhle ne!
Ani výhra 4:1 nemůže zakrýt roz-

pačitý a upracovaný dojem, který
se s českým týmem táhne. V kvalifi-
kaci o mistrovství světa nedokázal
urvat povinné druhé místo a slibo-
vané zlepšení se stále nekoná.
Trápení v první půli proti Číně

muselo zaskočit snad i domácí fa-
noušky, kteří sice oslavovali gól
vlastního týmu, ale těšili se i na to,
co předvede soupeř, kterého někte-
ří z nich až bláznivě uznávají.
V neděli dorazili čínští příznivci

za českými hosty na hotel a šokova-
li tím, jak velkýmají o tuzemský fot-
bal zájem. Vyprávěli, jak na dálku
fandí Slovácku či Jihlavě, pochválili
Jarolíma za nominaci nováčka Tráv-
níka a do budoucna mu doporučili
plzeňského záložníka Čermáka.

„V Pekingu je nás takových asi
stovka,“ líčili. „Potkáváme se při
velkých zápasech a Čechům fandí-
me. Vždycky jsme na ně hrdí.“
Včera se v polovině zápasu muse-

li divit. Česku nevycházelo nic.
Symbolický budiž výkon Vladimí-

ra Daridy, který před týdnem pře-
vzal korunu pro Fotbalistu roku
2017. Třináct naběhaných kilomet-
rů, solidní centry, maximální sna-
ha, ale taky kostrbaté přihrávky,
žlutá karta ve 3. minutě a před kon-
cem pokažená penalta.
Střední záložník, kterýmá být jed-

noznačně srdcem týmu, se nesmír-
ně snaží, leč není vůdcem v pravém
smyslu. A tak se tomá s celou repre-
zentací: plno pracantů, kvalita kul-
há. „V uvozovkách jsme všichni
hodní, uzavření do sebe. Chybí něk-
do, kdo za to vezme a tým strhne,“
popsal obránce Pavel Kadeřábek.
Při prvním utkání s Uruguayí (0:2)

nepomohlo nic, s Čínou odvrátila
ostudu až poločasová střídání. Ne

náhodou byl hvězdou duelu urput-
ný útočník Krmenčík, který mezi
„hodné“ typy rozhodně nepatří.
Trenér Jarolím stále hledá styl,

který by na mužstvo narouboval.
S pěti obránci? Se čtyřmi? S jedním
hrotem? Se dvěma? Těžko lze po-
chopit, proč neustále sází na stope-
ra Suchého, když jediný zápas neo-
dehraje bez kiksu.
Přitom od léta 2016 bylo dost pro-

storu, jak mužstvo naladit. Nejsou
v něm slavná jména jako vminulos-
ti a výběr hráčů je omezený, ale po-
řád na český fotbal nepadla bída.
Ani teď Jarolíma čas netlačí.

I když... Záleží na úhlu pohledu.
„Já bych s týmem pracoval jak di-

vej. Ale není kdy,“ povzdechl si vče-
ra s hořkým úsměvem. „Teď se mi
hráči znovu rozutečou a uvidím je
znovu až začátkem června.“
To bude mít národní tým na pro-

gramudva přáteláky s Austrálií a Ni-
gérií, ostrý zápas až 6. září proti
Ukrajině, čímž se zahájí nový pro-

jekt s názvem Liga národů. A tam
už musí český scénář fungovat, ji-
nak budou změny nevyhnutelné. Ja-
rolím je v podmínce, která spočívá
v tom, že musí vyhrát skupinu
v Lize národů a následně projít na
Euro 2020.
Co potřebuje s týmem vylepšit, to

prozradil sám: „Haprovalo nám to
v organizaci hry, musíme být kom-
paktnější a víc vyvážení směremdo-
předu i do obrany.“
Ano, v tom všem byly během čín-

ského turnaje znát velké rezervy.
Češi je musí odstranit, jinak
se jim povinné cíle rychle
vzdálí.

8/4
7 km/h

České Budějovice

1

Čína
Česko

6/1
7 km/h

Ostrava

1:4

P rvní poločas proseděl na lavič-
ce a sledoval, jak se spoluhráči
s outsiderem trápí. „Koukalo

se na to špatně,“ uznal Michael Kr-
menčík, když si otíral pot z čela.
Zapotil se hodně, protože utkání

o třetí místo s domácí Čínou na tur-
naji v Nan-ningu museli Češi otáčet.
Plzeňský útočník dostal za úkol po

zpackané první půli strnulý tým roz-
hýbat. Povedlo se na jedničku, Kr-
menčík byl nejlepší na place. Jeho
ramenatá postava na Číňany platila,
najednoumělo Česko na soupeřově
polovině o hodně větší sílu.
„Asi to trochu potřebovalo oživit.

Přišli jsme z lavičky tři, povedlo se
nám tým trochu strhnout a vyhráli
jsme zaslouženě,“ oddechoval Kr-
menčík, který výhru 4:1 jistil třetím
gólem a chvíli před čtvrtým ještě sta-
čil vybojovat penaltu.
Tohle byl ten Krmenčík z podzi-

mu. Ten, který zvládl za půl sezony
devět gólů v lize a dalších šest v ev-
ropských pohárech. Ten, za které-
ho chtěl Newcastle zaplatit 350mili-
onů, ale Plzeň řekla ne.
V zimě šťastné období pokračova-

lo: narodila se mu dcera Nina, ože-
nil se, jen gólově lehce přibrzdil.
V osmi jarních zápasech v dresu Plz-
ně se trefil jenom dvakrát.
A ani v prvním utkání na turnaji

proti Uruguayi se mu nedařilo, sve-
zl se s týmem, který po dlouhém
cestování působil mdle. „Na pod-
zim to od něj opravdu bylo lepší,“
uznal kouč Karel Jarolím. „Ale vě-
řím, že se do toho brzy dostane.“
A skutečně, hned proti Číně za-

bral. Ale když po utkání dostal otáz-
ku, jestli pro něj může být zápas od-
razovýmmůstkem ze slabšího obdo-
bí, reagoval překvapeně: „Slabší ob-
dobí? Myslíte, že jsem každý zápas
nedával gól, jo...?“
I takový Krmenčík je: svůj, otevře-

ný, když se mu něco nelíbí, ozve se.
Na hřišti je zase zabejčený, nic nevy-
pustí – přesně tak přistoupil i k zápa-
su s Čínou.
Zatímco jeho nový reprezentační

parťák Patrik Schick je hračička,
který si rád povodí soupeře drzou
kličkou nebo zkouší přešlapovač-
ky, Krmenčík se vyžívá v soubojích.
Bude tohle spojení ladit? „Baroš s
Kollerem taky spolu nehráli hned
dobře, chvíli to trvalo,“ prohodil Kr-
menčík: „Když nám dáte ještě tři

čtvrtě roku nebo rok, bude to
dobré.“

— David
Čermák

Jan
Palička

střely na branku střely mimo rohy hodnocení
2:10 2:10 2:9 4:2.5

Legenda

7/2
7 km/h

Karlovy Vary

Komentář MF
DNES: Co
fotbalové
reprezentaci
ukázal turnaj
v Číně? Že její
hra dál drhne a
trenér Jarolím
má s hráči na
čem pracovat.

Probudil tým
Michael Krmenčík str-
hlmužstvo a dal gól.

David
Čermák

V podmínce Vystoupení národního
týmu vČíně bylo klopotné, kouč Ja-
rolím je v podmínce amusí hru zlep-
šit. V podmínce byl včera i Darida,
který dostal žlutou. Foto: 2x Reuters

Branky: 5. Fan Siao-Tung (1:0), 58. Kalas (1:1),
59. Schick (1:2), 62. Krmenčík (1:3),
79. Kadeřábek (1:4).
Rozhodčí: Beath (Austrálie).
ŽK: Darida.
Diváků: 15 013. Poločas: 1:0.
Čína: Jen Ťün-ling - Teng Chan-wen, Liou
I-ming, Che Kuan, Čeng Čeng (46. Ťiang
Č'-pcheng) - Che Čchao (46. Cchaj
Chuej-kchang), Čao Sü-ž' - Jü Ta-pao (64. Wu
Lej), Fan Siao-tung (73. Pcheng Sin-li), Tchan
Lung (55. Wang Šen-čchao) - Siao Č' (64. Wei
Shihao). Trenér Lippi.
Česko: Vaclík 3 (46. Koubek 2.5) - Gebre
Selassie 4 (46. Kadeřábek 1.5), Kalas 3, Suchý
3.5, Novák 3 - Masopust 4 (46. Schick 2), Darida
3, Trávník 2.5 (79. Souček), Barák 3, Kopic 1.5 -
Tecl 4.5 (46. Krmenčík 1). Trenér Jarolím. (dac)

Sníh
Výška sněhu v cm

China Cup
Finále: Uruguay - Wales 1:0 (49. Cavani).

Pořadí: 1. Uruguay, 2. Wales, 3. Česko, 4. Čína.

S výstrahou!

Jako Koller
s Barošem?
Dejte nám rok,
žádá Krmenčík
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Mountfield HK
Bílí Tygři Liberec

už zítra v časopise Doma DNES

Po cestách růžových
Proměna panelákového bytu 1+1

HRADEC KRÁLOVÉ Snad poprvé
si ve včerejším zápase nevšimli vol-
ného soupeře před brankovištěm.
A šeredně se jim to vymstilo!
Petr Koukal si kotouč bleskově

šoupl na bekhend, šikovně přeho-
dil beton libereckého gólmana Wil-
la. A úvodní trefou nastartoval ho-
kejový Mountfield. Hradec Králové
v rozhodující, sedmé partii přetla-
čil Bílé Tygry 2:1 a slaví postup do
semifinále. „Play off nechodí zadar-
mo po stadionech. Pojďme si ho
užít,“ nabádal Koukal před vrcho-
lem extraligové sezony.
A nutno uznat, že čtvrtfinále mezi

ambiciózním Hradcem a vzkříše-
ným Libercem bavilo, nabídlo řadu
nej. Jejich boje byly nejvyrovnanější
a nejúpornější. „Boj o každý centi-
metr ledu,“ glosoval v televizním

rozhovoru autor druhé hradecké tre-
fy Radek Smoleňák. Série byla také
nejjiskřivější. Vždyť už před startem
play off musel po neshodách klubů
svaz určit, že kvůli termínové kolizi
se odehraje šestý mač v sobotu od
11.00. A od prvního mače se kupily
protesty a stížnosti. „Je trochu ku-
podivu, jak dokážou stodvacetikilo-
ví hráči padat,“ rýpl si liberecký
kouč Filip Pešán. Za kritiku sudích
zaplatil desetitisícovou pokutu. De-
setinuměsíčního platu zase zkrouh-
la disciplinárka hradeckému útoční-
kovi Červenému za filmování v pá-
tém čtvrtfinále.
Bitvu emocí nejen na ledě zvládl

Hradec, který už pozítří rozehraje
další sérii proti Třinci. Druhou semi-
finálovou dvojici tvoří Plzeň a ob-
hájci titulu z Brna. (daj)

Hradec je v semifinále, půjde
na Třinec. Plzeň na Brno

P
řed 22 lety nastoupil do
karlovarského klubu jako
sekretář a trenér dorostu.
„Dostal jsem možnost tré-
novat a postupně nakouk-

nout do velkého hokeje. Beru to
tak, že Varům splácím dluh,“ říká
Martin Pešout.
Právě 51letému kouči loni v lázeň-

ském městě svěřili nelehkou misi:
Vrátit Vary po roce zpět do extrali-
gy. „Odcházející trenér (Tlačil) mi
říkal, že je to mužstvo na sedmé
osmé místo v první lize,“ líčí Pe-
šout. Ačkoli výkony omlazeného
a razantně obměněného týmu zpo-
čátkuměly k jeho představám dale-
ko, z Energie vybudoval elektrárnu
generující vítězství, body a góly.
Karlovy Vary ovládly základní

část, v prvoligovém play off zničily
4:0 na zápasy Vsetín i pražskou Sla-
vii. Nyní před nimi stojí poslední vý-
zva v cestěmezi tuzemskou hokejo-
vou elitu – baráž, kterou prvoligový
vládce dnes rozehraje od 17.30 v Lit-
vínově. Kvartet zápolící o extraligu
doplňuje extraligová Jihlava a Jágro-
vo Kladno (o plánech legendární 68

čtěte na straně 22). „Startovní čára
týmů není stejná,“ podotýká karlo-
varský kouč. „Extraligová mužstva
se i díky olympijské pauze mohla
dva měsíce připravovat na baráž.
My jsme naopak museli šturmovat
na první místo, abychom se v semi-
finále vyhnuli Kladnu. Pak jsmemu-
seli hrát play off, byť s jednoznačný-
mi výsledky, ale jednoznačné to ne-
bylo,“ dodává Pešout.
Právě z mistrovského Brna si pře-

nesl trenérské know-how. Psychic-
ky zhuntovaný tým Energie naučil
vítězit, tréninkový cyklus už od
podzimu uzpůsoboval tak, aby for-
ma gradovala při jarní baráži. „Ná-

vrat do nejvyšší soutěže musí být
okamžitý! Když se během roku ne-
povede, bude čím dál složitější,“
znělo z Karlových Varů loni jen pár
dní poté, co klub po dvou deká-
dách opustil extraligu.

Období, kdy se nespí dobře
Nejnáročnější, nejvíc stresující, nej-
očekávanější.
Takové přívlastky si nese baráž.

„Hraje se o hodně,“ pokyvuje hla-
vou jihlavský útočník Richard Di-
viš. Dukla, podobně jako Vary, si za-
hraje baráž potřetí v řadě. Sám Di-
viš dokonce poosmé. „Bilanci mám
pozitivní a chtěl bych si ji takovou
udržet i po sezoně,“ pousměje
32letý specialista z Dukly, kterou
bookmakeři řadí k lehkým favori-
tům na postup.
Nejnižší kurzy vypsali druhému

extraligovému týmu – Litvínovu.
„Všichni, kdo tady jsou, si zaslouží

hrát v nejvyšší soutěži,“ ujišťuje lit-
vínovský bek Tomáš Frolo. Chřad-
noucí Verva má poslední šanci to
dokázat, jinak se tradiční bašta, kte-
rá vychovala houfy reprezentantů,
po 59 letech z nejvyšší soutěže zřítí.
„Nebudu používat slovo strach,
protože to nepřináší nic dobrého.
Ale vnitřní pnutí tam je, baráž je da-
leko emotivnější než celé play off,“
líčí šéf litvínovských fandů Jan Ptá-

ček. „Nespí se mi dobře. V baráži
můžete ztratit všechno.“
Letošní složení dodává baráži

i blyštivý punc. Účastníci mají do-
hromady dvacet tuzemských titu-
lů, což je mimochodem víc, než
dají do kupy aktuální extraligoví se-
mifinalisté. Nyní se však na poháry
nemyslí. V banku je hokejový život,
výsada pobytu mezi elitou.
Jasno bude nejpozději 22. dubna.

Basketbal
NBA:Brooklyn - Cleveland 114:121, Golden Sta-
te - Utah 91:110, Houston - Atlanta 118:99, India-
na - Miami 113:107 po prodl., Milwaukee - San
Antonio 106:103, Oklahoma City - Portland
105:108, Sacramento - Boston 93:104, Toronto -
LA Clippers 106:117, Washington - New York
97:101 (za domácí SATORANSKÝ 9 bodů, 10
asistencí, 4 doskoky).

Fotbal
PŘÍPRAVA hráčů do 18 let:Česko - Dánsko 2:2
(28. Kohút, 79. Kepl - 34. Jensen, 75. Nartey).

Hokej
NHL: Pittsburgh - Philadelphia 5:4 v prodl.
(10. Brassard, 21. Hörnqvist, 23. Malkin, 41.
Crosby, 63. Rust - 6. Sanheim, 12. Manning, 38.
Weal, 60. Couturier). PETR MRÁZEK (Philadel-

phia) 2/21 střel, úspěšnost 90,48 procenta. Dal-
las - Vancouver 1:4 (17. Janmark - 18. Bou-
cher, 35. Dowd, 51. Virtanen, 60. Motte),Winni-
peg - Nashville 5:4 po náj. (24. Connor, 32. By-
fuglien, 34. Little, 41. Wheleer, rozhodující náj.
Scheifele - 11. Josi, 20. Turris, 27. Ellis, 36. Ar-
vidsson),Minnesota - Boston 1:2 v prodl. (50.
Koivu - 24. PASTRŇÁK, 61.Marchand), Edmon-
ton - Anaheim 4:5 v prodl. (22. McDavid, 28.
Rattie, 39. Draisaitl, 53. Bear - 42. a 59.
Henrique, 23. Manson, 46. Perry, 62. H.
Lindholm).

Lyžování
ALPSKÉ, MČR ve Špindlerově Mlýně, slalom,
muži: 1. Berndt (Jablonec) 1:39,08, 2.
Kotzmann (Šumperk) -3,83, 3. Benc (Rokytnice)
-4,46. Ženy: 1. Dubovská (Ski klub Špindl)
1:33,26, 2. Capová (Ostrava) -0,63, 3. Kmocho-
vá (Harrachov) -2,36.

Tenis
MIAMI (tvrdý povrch, dotace 7 972 535 dolarů),
muži, 3.kolo:Chardy (Fr.) - Dimitrov (3-Bulh.) 6:4,
6:4, Raonic (20-Kan.) - Schwartzman (13-Arg.)
7:6 (7:5), 6:3, Isner (14-USA) - Južnyj (Rus.) 6:4,
6:3. Ženy, 3. kolo: KVITOVÁ (9) - Keninová
(USA) 3:6, 6:2, 6:4, Svitolinová (4-Ukr.) - Gavrilo-
vová (26-Austr.) 4:6, 6:0, 6:1, Ostapenková
(6-Lot.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 7:6
(7:2). 4. kolo: KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (5) - Dijaso-
vá (Kaz.) 6:2, 2:1 skreč.

Správné tipy
ŠŤASTNÝCH DESET (pondělí poledne): 6 - 9 -
10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 23 - 27 - 28 - 30 - 37 - 47 - 48
- 55 - 56 - 62 - 67 - 74 - 78. ŠANCE MILION: 8 - 9 -
0 - 3 - 6 - 4. KRÁLOVSKÉ ČÍSLO: 9.

ŠŤASTNÝCH DESET (neděle večer): 10 - 12 - 22
- 25 - 26 - 29 - 33 - 37 - 42 - 51 - 53 - 56 - 58 - 60 -
66 - 67 - 71 - 74 - 75 - 78. ŠANCE MILION: 9 - 4 - 5
- 1 - 4 - 4. KRÁLOVSKÉ ČÍSLO: 71.

Ve výsledcích a telegraficky

Jan Daněk
s přispěním regio-
nálních reportérů

2:1

Semifinálové dvojice
● Hradec Králové – Třinec
● Plzeň – Brno
První série začíná ve čtvrtek, druhá v sobotu.

Větší
stres než
play off

Zachrání se? Litvínov patří mezimírné favority baráže, tudíž na udržení extraligové příslušnosti. Foto: ČTK

Branky a nahrávky: 34. Koukal (Zámorský,
Červený), 38. Smoleňák (Kukumberg, Berger) -
60. L. Krenželok (Ordoš, Ševc). Rozhodčí:
Hribik, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:2.
Využití: 1:0. Diváků: 6 890 (vyprodáno).
Třetiny: 0:0, 2:0, 0:1.
Konečný stav série: 4:3.
Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc,
F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený -
Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář,
Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger -
Vopelka, Kukumberg, Zigo. Trenéři: V. Sýkora,
P. Hynek a T. Martinec.
Liberec:Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd,
Maier, Derner - Bulíř, P. Jelínek, L. Krenželok -
Bakoš, Filippi, M. Kvapil - Jašek, Redenbach,
Ordoš - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři:
Pešán a Mlejnek.

Hokej

Pastrňák pokořil
metu třiceti gólů
Útočník David Pastrňák přispěl
v nedělním utkání NHL třicátým gó-
lem v sezoně k výhře Bostonu 2:1
v prodloužení na ledě Minnesoty.
Jedenadvacetiletý hráč dal podru-
hé za sebou v základní části NHL
alespoň 30 branek, k vyrovnání
osobního rekordu z minulé sezony
mu chybějí čtyři trefy. (ČTK)

Hokej

Hniličku u týmu
nahradí Fischer
Novým generálnímmanažerem ho-
kejové reprezentace se stane Jiří
Fischer. Funkci převezme mistr svě-
ta z roku 2005 po Milanu Hniličko-
vi, pokud to 3. dubna schválí vedení
svazu. Bývalý vynikající obránce do-
sud působil u týmu na pozici skauta
hráčů působících v zámoří. (ČTK)

Basketbal

Curry bude mimo
hru tři týdny
Klíčový hráč basketbalistů Golden
State Stephen Curry bude mistrov-
skému týmu chybět nejen ve zbyt-
ku základní části NBA, ale také
v prvním kole play off. Hvězdný ro-
zehrávač Warriors si v pátečním
duelu proti Atlantě natáhl vnitřní
postranní vaz v levém koleně
a čeká ho minimálně třítýdenní
pauza. (ČTK)

Mají víc titulů než semifinalisté
v play off. Nyní válčí v baráži.

Fakta
Baráž o extraligu

Dnes
Jihlava – Kladno 17.00 (ČT sport)
Litvínov – Karlovy Vary 17.30
Pátek
Karlovy Vary – Jihlava 17.30
Kladno – Litvínov 18.00

Baráž má na programu 12 kol, do
extraligy postoupí první dva.
Bookmakeři mírně favorizují Litví-
nov (1,65:1) před Jihlavou (1,75:1),
Vary (1,8:1) a Kladnem (2,1:1).
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N
ehraje. Nemůže. Bruslí
jen opatrně, bez výstroje.
A přece nepůsobí kysele.
Naopak. Jaromír Jágr žije
smužstvem. Kladenští tre-

néři Hořava s Paterou si lebedí, že
šíří dobrou náladu. Radí. Pomáhá.
Býval výraznou individualitou. Teď
nenápadně přispívá k úspěšnému
tažení svých Rytířů. Dnes s nimi
v Jihlavě vstoupí do baráže.

Kladno čekalo na šanci k návra-
tu čtyři roky. Cítíte naléhavost
okamžiku?
Hlavní je, jak to prožívají hráči.
O mě teď zas tak moc nejde. Kluci
se těší. Příležitost zahrát si extrali-
gu je obrovské lákadlo. Když se po-
díváte po naší kabině, zjistíte, že se
do ní dostali nejvýš dva tři hráči.

Trenéři vás chválí za pozitivní
přístup. Našel jste v neobvyklé
roli zalíbení?
Mám výhodu, že jsem ještě nedáv-
no hrál nejlepší soutěž na světě. Na
vlastní kůži jsem zažil nejmoderněj-
ší hokej. V NHL se taktické systémy
pořád vyvíjejí. V posledních letech
jsem se snažil pochopit trenéry, na-
slouchat jim a zkoušet na ledě růz-
né věci. Zdá se, že ve strategii nejde
vykoumat nic nového. A oni stej-
ně objeví další mezírku. Líbí se
mi, jak se všichni inspirují sty-
lem vítěze. Trend udávají
šampioni, proto jde liga rych-
le nahoru.

Avám tedy sedí úloha rád-
ce na střídačce?
V play off jsem naskakoval
na pár vteřin, abych nasbíral
potřebné starty pro účast v ba-
ráži, takže jsem na lavičce nebyl
unavený. Nemusel jsem se soustře-
dit na nasazování hráčů jako naši
trenéři,měl čistou hlavu a jen pozo-
roval soupeře i naše hráče.

Když jste si něčeho všiml, vysvět-
loval jste přímo na střídačce,
kreslil jste na tabulku. Dřív vás
trenérské řemeslo moc nevábi-
lo. Změnil jste názor?
Zajímám se o koučování. Baví mě
o němpřemýšlet. Byl bych v jiné po-
zici, kdybych musel dávat pozor na
nasazování útoků a beků na soupe-
řovy lajny. Neměl bych tolik času
na čtení hry. Vždycky jsem se sna-
žil hrát hokej jako šachy, být o tah
před ostatními. Kdybych se musel
starat o celou střídačku, ztrácel
bych přehled o hře. I proto mys-
lím, že by na střídačce mělo stát
víc trenérů, nejmíň tři.

Postavíte se na ni při baráži?
Vypadá to, že na ní začnu. I když
bych radši skočil na led.

Je šance, že se vám to v příš-
tích čtyřech týdnech povede?
Snažím se. Nějak bych asi zápas
zvládl, ale ne v barážovém tem-
pu. Hlavně nevím, jak bych ustál
osobní souboje. Přes měsíc jsem
mimo, pořádně neposiluju. Byl by
obří risk vletět do zápasu. Hrozba
dalšího zranění by byla velká.

Co by semuselo přihodit, abyste
nastoupil?

Nejdůležitější je, jak se nám bude
dařit. Pak záleží na mém zdraví.
Kdyby se nám extrémně dařilo, ne-
zapojím se do baráže, i kdybych se
cítil dobře. Samozřejmě nenastou-
pím, pokud mi to koleno nepovolí.
A jsme u třetí varianty – kdyby se
nám nedařilo a já byl aspoň trochu
fit. Pak bychom neměli co ztratit
a pokusil bych se nějak zasáhnout.

Třeba jenom při přesilovkách?
Podívejte, na každou soutěž se mu-
síte připravit. I ve druhé lize jsem
potkal silné, rychlé, kvalitní borce.
Možná prostě jen nedostali příleži-
tost vyniknout. Pokud si někdo
myslí, že bez tréninku přijdu
a budu rozhodovat zápasy, tak
se plete. Abych byl přínosem,
musím být stoprocentně zdravý
a ve formě. Potřeboval bych de-
set dní trénovat s týmem. Při-
tom jsem ani nezačal bruslit ve
výstroji. Nešel jsem do kontak-
tu. Je brzy na řeči o návratu.

Jak je pro vás těžké při-
hlížet, když se blíží
p ř e l o m o v é
mače?
Mám tak

velkou důvěru v naše hráče, že pro
měnení rozhodující, jestli jsem v se-
stavě, nebo nejsem. Kluci v play off
odevzdali maximum. Hráli výbor-
ně. Nemyslím si, že já bych výkon
mužstva zlepšil. Když bude tým
takhle pokračovat, nemámoněj vů-
bec strach. Sám jsem zvědav, jaký

je rozdíl mezi extraligou a první li-
gou. Záleží na nás, jak baráž zahájí-
me, zda si upevníme sebevědomí,
jak se přizpůsobíme.

Myslíte si, že Jihlava a Litvínov
jsou při zápolení o udržení v ob-
tížnější pozici než Kladno
a Vary, týmy usilující o postup?
Jasně, Jihlava a Litvínov mají co
ztratit. Ale ani my nejdeme do bará-
že s čistou hlavou. Víme, že může-
me hodně získat, což nám může
svazovat ruce. Z hlediska psychiky
nevidím zásadní rozdíl. Víc se liší
pojetí hokeje. V extralize není tako-
vá rychlost a nasazení, víc se dá na
šikovnost, rozvahu a systém.

Jak si při dirigování mužstva ro-
zumíte s Hořavou a Paterou, kla-
denskými ikonami?
Nemluvil bych o trenérské spolu-
práci. Já se na střídačce choval jako
hráč, který ostatním během zápasu
předává poznatky a informace.
Rád bych pomohl. Do sestavy a dal-
ších podstatných věcí se nepletu.
Občas se bavíme, já povím, co semi
líbí a co ne. Ale rozhodují trenéři.

Cítíte, že semančaft snáz vyhecu-
je, když má v šatně legendu?
Není pro hráče jednoduché, když
jsem s nimi v kabině jako majitel.
Při prvních zápasech po mém ná-
vratu do Kladna bylo často ticho.
Říkal jsem si, jestli někdo umřel.

Hoši si drželi odstup?
Je to přirozené.Mocmě neznali. Ne-
věděli, jakou mám povahu, jak re-
aguju. Musí to pro ně být nepří-
jemné. Každý hráč si zanadává,
když semunedaří. Třeba to sve-
de na kouče. Přede mnou se
kluci brzdí. Nevědí, jestli půjdu
za trenéry nebo si to na ně
budu pamatovat. (směje se) Sna-
žím se jim to vykompenzovat
tím, že jim dávámužitečné infor-

mace. Dávám jim najevo, že jsem
pořád hráč. Že se mů-

žou chovat

p ř i -
rozeně. Žalo-
vat samozřejmě nebudu.

Rytíři nečekaně vyřadili bu-
dějovický Motor. Zdá se,
že vše klape. Pomáhá vám
kladenskýúspěch zapome-
nout na události mizerné
sezony?
Beru věci tak, jak jsou. Co se
stalo, stalo se. Novináři a fa-
noušci se až moc zabývali
tématem, co se mnou dělá,
že nehraju hokej. Neuděla-
lo to se mnou nic. Pořád
hokej miluju, ale vylože-
ně se do něj nenutím.
Jsem realista. Vidím, že

nemůžu být týmu prospěšný, tak
se nikam nehrnu. Teď nejde o mě.

Nepřekvapilo vás, jak dobře jste
se srovnal s koncem v NHL a zra-
něním v první lize?
Ne. Hokej se mnou zůstane do kon-
ce života. Jen ho nepotřebuju hrát
na nejvyšší úrovni, v NHL ani v ex-
tralize. Stačí mi, když si zabruslím
jako amatéři, kteří se sejdou po prá-
ci. V NHL jsem se chtěl udržet, pro-
tože jsem věřil, že na ni mám. Ale
když na ni mít nebudu, rozhodně
nepověsím brusle na hřebík.

Po návratu domů vás
z akce

v y ř a -
dil zákrok havířov-
ského Sikory, vražení na hraze-
ní zezadu. Mrzí vás, že se disku-
se o něm zvrhla v debaty o tom,
jakou nosíte přilbu?
Na tohle téma se můžeme bavit ho-
diny. My dva to teď nevyřešíme. Ne-
chci útočit na svaz, ale myslím, že
se o takových hitechmámluvit. Tře-
ba vlastníci klubů by měli zvážit,
kam se extraliga bude ubírat. Zase
se můžeme poučit od NHL.

Tam jsou podobné ataky přísně
trestané, protože po nich zůsta-
la mimo hru řada hvězd, že?
Jistě.Majitelé si uvědomili, že inves-
tují do hvězd, které pak kvůli zraně-
ní nehrají. Jakmile začalo přibývat
úrazů hlavy, liga reagovala. Dřív se
neřešilo, co otřesmozkuudělá s člo-
věkem za týden, za měsíc, za deset
let. Vzali jsme si prášek proti boles-
ti a šli na led. Pak si najednou hráči
po skončení kariéry brali život – vět-
šinou to byli bitkaři. Hodně kluků
muselo hokeje nechat, protože ne-
mohli vyvinout fyzickou aktivitu. Si-
tuaci začala rozebíratmédia, dokto-
ři, majitelé klubů, trenéři, NHLPA.
A zjistilo se, že je čas na změnu.

Je třeba poslouchat selský ro-
zum a přizpůsobit mu pravidla?
Zase se podívejte na NHL.Mizí rvač-

ky. Trestají se údery zezadu. Hokej
se zrychlil, když rozhodčí přestali
pouštět hákování. Všechno se děje
ve větším kalupu, srážky jsou tvrdší
a lidské tělo na ně není stavěné.

Hodláte ještě v zápasech použí-
vat zastaralou přilbu?
Uznávám, že hrát s ní byla kravina,
i když moje zranění s ní nesouvise-
lo. Neměl jsem otřes mozku. Vy-
pnul jsem se, protože jsem narazil
obličejem na hranu mantinelu. Jak
jsem padal, přisedl jsem si koleno.
Ale tu helmu už nosit nebudu.

Záleží vám na tom, aby váš ná-
zor nezněl jako stížnost?
Nechci být ten, kdo fňuká. Nikdy
jsem takový nebyl. V NHL jsem sti-
hl éru, kdy se člověk bál, že zápas
nepřežije. Třeba proti Philadelphii.
To už teď není. Věřím, že do pěti let
– možná i dřív – už podobný hit
bude faulem. Pomůže to extralize,
českému hokeji a hlavně hráčům.

Sledujete, jak vašemu poslední-
mu zámořskému týmu Calgary
Flames utíká postup do play off?

Ne že bych po no-
cích sledoval zá-

pasy. Ale vím,
j a k s e

k o m u
d a ř í .
Nej-

horš í
je, když se v kri-
tické situaci nepo-
vede pár zápasů. Fla-
mes chytili útlum v rozhodující
fázi. Teď už se ztráty dotahují straš-
ně těžko.

Nosíte ještě v hlavěmyšlenku na
comeback do NHL?
Teď tu touhu nemám. Třeba jsem ji
ztratil, protože jsem zraněný a ne-
můžu trénovat. Ale právě ona mě
může motivovat, abych se snažil
zlepšit. Abych se dostal na úroveň,
na nížmůžu nějakémumužstvu po-
moct. Návrat do NHL vidím s prav-
děpodobností tak 0,0001 procen-
ta. Ale budu si namlouvat, že šance
je, abych víc makal. Musím nějak
oblbnout mozek! (směje se)

Nejblíž je před vámi baráž. Je
pro vás coby majitele klíčové,
aby Kladno hrálo extraligu?
Důležité je, aby hráči odevzdali nej-
lepší výkon. Uvidíme, nač bude sta-
čit. Už teď jsem na mužstvo hrdý.
Nedám na něj dopustit. Chci, aby
se kluci nebáli, že po postupu při-
jdou o místo. Před zápasem jim po-
vím, že jim věřím. Že si zaslouží šan-
ci v extralize, pokud ji vybojují.

Idol a ticho v šatně
Karel Knap
hokejový reportér
MF DNES

Ve skořápce už neOtřesený Jágr po ostrém hitu havířovského Sikory. Po-
kud Jágr stihne baráž, nastoupí vmoderní přilbě. Foto: Profimedia a ČTK

Kdyby se nám nedaři-
lo a já byl aspoň tro-
chu fit, pak bychom
neměli co ztratit a po-
kusil bych se nějak
do baráže zasáhnout.

Konec v NHL. Zranění po návratu do Kladna.
Temná sezona. Jaromír Jágr ale netruchlí.

Varování v Číně
Turnaj
v Nan-ningu
ukázal, že hra
národního týmu
dál drhne

Strana 20


