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Tisíce lidí
podpořily
Ukrajinu
Praha – Demonstrace proti
válce na Ukrajině se odehrá-
valy v Praze po celý víkend.
V sobotu se před ruskou am-
basádou střetly tábory od-
půrců a podporovatelů poli-
tiky Vladimira Putina. Na
místěmuseli zasahovat těž-
kooděnci. Včera odpoledne
pak došlo na zatím největší
akce na podporu Ukrajiny,
když se na Václavském ná-
městí sešly desítky tisíc lidí,
mnozí s ukrajinskými vlaj-
kami a protiválečnými
transparenty. Na úterý se
chystá obří benefiční koncert
pro Ukrajinu. ...2

Postavení
zdejších Rusů
se zkomplikuje
Praha – Občané Ukrajiny
jsou nejpočetnější skupina
cizinců s přihlášeným poby-
tem v Praze. Nechávají dalece
za sebou i druhé Slováky.
Rusové v tomto ohledu zau-
jímají třetí příčku. Vedoucí
Ústavu východoevropských
studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy Stanislav
Tumis Pražskému deníku
řekl, že obě komunity spolu
vycházely před invazí dobře.
A ani po vpádu ruské armády
na Ukrajinu se to zřejmě ne-
změnilo. Je si zároveň jistý,
že většina v Čechách žijících
ukrajinskýchmužů vyslyší
volání vlasti a vrátí domů
bojovat. ...3

Útěk z válkymoc bolí
Dostat se z válkou zasaže-
né Ukrajiny je chladné,
dlouhé peklo. Čekání na
hranici je nekonečné.

Užhorod – Je sobotní ráno.
Užhorod je skoro vylidněný.
U hraničního přechodu na
Slovensko ale už teď stojí
obrovská fronta aut. „Čeká-
me tu už deset hodin a skoro
se to nepohnulo,“ říká řidič
oktávky s českou poznávací
značkou.
Já to zkouším pěšky, s ba-

tohem na zádech a taškou
přes rameno.
Jenže podobně jako já to

tady zkouší tisíce Ukrajinců.
A to ještě hlavní proud bě-
ženců, kteří míří z bombar-
dovaného Kyjeva, Charkova
a dalšíchměst, ještě nedora-
zil, protože na přecpaných
silnicích se kolony pohybují
dvacetikilometrovou rych-
lostí. Až dorazí, nastane tady
na hranici konec světa. Ale-
spoň pokud to půjde tak jako
dosud. Protože tady na hra-
nici je to už teď očistec.

RODINY BEZ OTCŮ
Ukrajinští pohraničníci mají
nové uniformy, chovají se
slušně, pomáhají se zavaza-
dly, užhorodští hasiči a dob-

rovolníci roznáší jídlo, pití,
cukrovinky a čaj. Jenže, co je
to platné, když se fronta ho-
diny nehýbe a namačkaný
mnohatisícový dav
stojí v únorovém
chladu podhůří
Karpat namístě
a nic se neděje.
„Lidé, netlačte
se, my vás ne-
můžeme pustit
dál, pokud nedo-
staneme pokyn,“
opakuje velitel jednotky
pohraničníků, která to tady
má na starosti.

Auta, s výjimkou krátké
kolony evakuovaného ně-
meckého konzulátu, se také
skoro nehýbou. V nich sedí

lidé alespoň v teple. Jak
v autech, tak i auto-
busech jsou téměř
bez výjimky ženy a
děti. I tady venku
v únorovém chla-
du. Jsou tu děti od
dvouměsíčních
kojenců, je tumno-

homaminek
s kočárky, golfáči nebo
dětmi na rukou. Je tu ale i
mnoho předškoláků i star-

ších dětí. Muži skoro žádní.
Pokud tu jsou, jdou své ženy
a děti, své rodiny doprovodit
jen na hranici. Podobně jako
Vasil. „Já tady zůstávám, žena
se sestřenicí a s dětmi jede za
příbuznými do Čech,“ říká.
„Sloužím v teritoriální obra-
ně Užhorodu, to jsou vojen-
ské jednotky, jejichž přísluš-
níci mají za úkol bránit měs-
ta, kde bydlí.“
Vasil si podobně jako

mnoho jiných Ukrajinců
stále myslí, že ruského pre-
zidenta Vladimira Putina
a jím vedenou agresi porazí.

„Ještě dva, tři dnymusíme
udržet Kyjev a pak bude Pu-
tin donucen vyjednávat.
A samostatná Ukrajina pře-
žije,“ doufá Vasil. Přesto i on
posílá ženu a příbuzné s dět-
mi do bezpečí do Česka.
Paní Taťána se chce dostat

přes hranici se svými čtyřmi
dětmi. „Jedem do Kolína za
manželem, dělá tam na
stavbě,“ vysvětluje docela
dobrou češtinou.
Pro drtivou většinu dalších

žen znamená přechod hra-
nice z Ukrajiny na Slovensko
naopak rozdělení rodiny.
Mladá dívka, která si s sebou
nese dvouměsíční dítě v au-
tosedačce, se loučí se svým
mužem v slzách. Přes hranici
s ní nemůže, na Ukrajině je
plnámobilizace a on semusí
hlásit k službě do armády.

DVAMETRY ZADVĚ
HODINY
Je jedenáct hodin odpoledne
a poprvé od brzkého rána se
fronta pohne. Skupina asi sto
prvních lidí zamíří od první
závory k ukrajinské celnici
a pasové kontrole pod kop-
cem.
Nastává tlačenice, každý

chce být v té další skupině,
která dostane za několik ho-
din šanci přejít hranici. Mat-
ky s dětmi bojují jak lvice,
překřikují se, padají nadávky,
každý se snaží vymyslet ně-
jaký způsob, jak předběh-
nout frontu. Ukrajinští po-
hraničníci mají co dělat, aby
udrželi pořádek. Taky se chci
dostat z Ukrajiny na Sloven-
sko, ale na to, abych se pře-
tlačoval s matkami s kočárky,
nemám žaludek.

Více na straně 6
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LUBOŠ PALATA
Speciální zpravodaj Deníku 

na Ukrajině

POMOCZPEKLA. Lidé prchající z Ukrajiny přicházejí na Slovensko přes hraniční přechod Vyšné Ne-
mecké, 27. února 2022. Foto Deník/ Lukáš Kaboň
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Ester Ledecká o víkendu
zářila ve sjezdu. Šílené,
co se děje, podpořila
Ukrajinu
uvnitř
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Ze sociálních sítí

Ihned v pondělí se sejde praž-
ská pracovní skupina
promigraci. Vzhledem
k aktuální situaci míří do
Evropy především ženy, děti
a senioři. Skupina se tedy
bude zabývat tím, jak zajistit

vše v oblasti péče o ně, včetně kri-
zové intervence, psychické a zdravotní pomoci.

@PrahaEU
twitterový účet pražskéhomagistrátu

Společně s Post Bellum jsme
v reakci na dění na Ukrajině
přetvořili výstavu Nikogda
ně zabuděm na náměstí
Interbrigády. Panely a sokl
ode dneška nabízejí zpravo-
dajské online přenosy z Ukra-

jiny a odkaz na finanční sbírku.

@Praha6
twitterový účet MČ Prahy 6

V ulici Štúrova jsme zasaho-
vali u nehody osobního auta,
které narazilo do zábradlí.

@HasiciPraha
twitterový účet pražských
hasičů

Na dětské hřiště Burešova
bude instalován nový herní
prvek. Děti se mohou těšit
na sestavu, která bude obsa-
hovat dvě nerezové skluzavky,
hnízdo na houpání, klasický
i provazový žebřík, dvě věže

a další zajímavé prvky.

@Praha_8
twitterový účet MČ Prahy 8

Tisíce lidí vyjádřily
podporu Ukrajině
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

N
ejen na území
Prahy se
o víkendu
demonstrovalo
proti ruské in-

vazi na Ukrajinu. Největší
protest se odehrál včera od-
poledne na Václavském ná-
městí, kde se sešly desítky
tisíc lidí. Akci pořádal spolek
Milion chvilek a s emotivní-
mi projevy, které si vyslouži-
ly bouřlivé potlesky, vystou-
pili mimo jiné premiér Petr
Fiala (ODS) a ukrajinský vel-
vyslanec Jevhen Perebyjnis.
Mnozí účastníci měli na

klopáchmodro-žluté stužky
a v rukou ukrajinské vlajky
a transparenty proti ruské-
mu prezidentu Vladimiru
Putinovi a válce.
Demonstrace proti válce

na Ukrajině se odehrávaly
včera také v okolí Prahy. Lidé
se sešli třeba v Příbrami,
v Sadské nebo v Kralupech
nad Vltavou.
Už v sobotu došlo před

ruským velvyslanectvím
v pražské Korunovační ulici
ke střetu odpůrců a příznivců
Ruské federace. Dorazilo sem
několik příznivců politiky
Vladimira Putina. Proti nim
se postavily desítky převážně
mladých lidí s ukrajinskými
vlajkami a protiválečnými
hesly. Oba tábory od sebe
oddělovala pořádková poli-
cie, namístě byl i antikon-
fliktní tým či ochranná
služba.
Podle ČTK konflikty zů-

staly až na jednu výjimku
ve slovní rovině. Připravené
desítky těžkooděnců se do
akce zapojily v okamžiku,
kdy hrozila strkanicemezi
příznivci Ukrajiny a posád-

kami vozů s odpůrci očková-
ní, kteří opakovaně projížděli
kolem.

NABENEFIČNÍ KONCERT
SE CHYSTAJÍ HVĚZDY
Akce na podporu Ukrajiny
budou pokračovat i v příštích
dnech. Na úterý Česká tele-
vize připravila velký bene-

fiční koncert pro Ukrajinu.
Na Václavském náměstí
vystoupí například skupiny
Mig 21, Chinaski a Pražský
výběr, zpěváci Marie Rottro-
vá a Tomáš Klus či hudebníci
z České filharmonie. „Hodinu
a půl trvajícím programem,
jenž divákům zprostředkuje
i náhled na aktuální situaci

na Ukrajině či vhled do živo-
ta Ukrajinců v Česku, prove-
demoderátorská dvojice
SvětlanaWitowská a Daniel
Stach,“ uvedla Karolína Blin-
ková, tiskovámluvčí České
televize.
Výtěžek koncertu popu-

tuje do sbírky Člověka v tísni
SOS Ukrajina.

NEDĚLNÍ DEMONSTRACE na Václavském náměstí. Více nawww.prazsky.denik.cz. Foto: Deník/R. Cihla

MASOPUSTNABÍDL HUDBU IMUZEA
LETNÁ v sobotu žila masopust.
Cílem programu bylo zapojit
příchozí nejen do průvodu, ale
poskytnout jimmimořádnou
ucelenou prohlídku po leten-
skýchmuzeích, galeriích a dal-
šíchmístech, kam běžně neza-
vítají. Zahájení a zároveň první
zastavení bylo u Národního
technickéhomuzea. Odtud se
průvod přesunul k Národnímu
zemědělskémumuzeu. Třetí
zastavení masopustu bylo
v Letohradské ulici v divadel-
ním Klubu Letka. Předposlední
zastávkou průvodu byla Vodá-
renské věž. Závěrmasopustu
patřil Galerii Scarabeus
aMuzeu kávy. Více na
www.prazsky.denik.cz. Foto:
Deník/Lucie Štrachová

Požár lahve
stál 50 tisíc
Praha – Požár acetylenové
lahve likvidovali hasiči v hale
v ulici Průmyslová. „Na chla-
zení lahve nasadili dva vodní
proudy C,“ stojí na profilu
HZS Praha na Facebooku.
Škoda je 50 tisíc korun. (red)

www.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
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PRAHA | Rozhovor
KRÁTCE Z METROPOLE

Živil ho jen prodej pervitinu
Střední Čechy – Až pět let vězení by v případě odsou-
zení mohlo hrozit muži a ženě, které kriminalisté
ve středu obvinili v souvislosti s distribucí pervitinu
vMělníku a v Neratovicích. Reálně je však řeč omír-
nějším potrestání: oba podezřelí pro obdobný skutek
ještě stíháni nebyli. S třiatřicetiletou ženou se policisté
setkali vůbec poprvé, o 12 let starší mužměl vminu-
losti oplétačky „jen“ kvůli řízení pod vlivem návykové
látky, sám je totiž konzumentem drog. Takzvaně pod
vlivem byl za volantem přistižen opakovaně – a to
přesto, žemá vysloveno několik zákazů řízení všech
motorových vozidel. Omuži, kterýměl při úterním
zatčení u sebe osm gramů drogy, policejní mluvčí Pa-
vel Truxa uvedl, že podle zjištění kolegů jako dealer
působil nejméně pětměsíců: v době od září až do své-
ho zadržení. Jeho rukamamělo projít přinejmenším
sto gramů pervitinu. „Drogy prodával nejméně třem
dalším uživatelům, v nejvíce případech spoluobviněné
ženě. Ta už ale pervitin prodávala více koncovým uži-
vatelům: nejméně šesti,“ shrnul Truxa s tím, že jiný
zdroj příjmu než prodej pervitinumuž neměl. (hol)

Auto se dovalilo až k plotu
armádního objektu
Praha-západ – Lehká zranění, s nimiž je sanitky od-
vezly do nemocnice v pražskémMotole, utrpěli v so-
botu řidič i spolujezdec v osobním autě, které havaro-
valo v Horoměřicích na Praze-západ. Cizinec za volan-
tem dostal smyk, narazil do autobusové zastávky, kte-
rou zdemoloval. Jeho auto se pak několikrát převrátilo
přes střechu a nakonec se zastavilo až u plotu armád-
ního objektu. „Řidič byl pod vlivem alkoholu,“ řekl Jiří
Rychvalský, mluvčí Záchranné služby Asociace sama-
ritánů ČR Praha-západ, jejíž sanitka namístě zasaho-
vala společně s posádkami dvou vozů z hostivické zá-
kladny krajské záchranky. Jak se alkohol u řidičemohl
na havárii podepsat, zůstává předmětem policejního
šetření. Stejně jako další okolnosti bouračky. První
poznatky zmísta nehody napovídají, že svou roli
mohla sehrát vysoká rychlost. Že by se na nehodě
mohly podepsat vlivy počasí, jež během dne přinášelo
i proměnlivé srážky, se nezdá pravděpodobné. (hol)

Sebevraha zachránili silou
Praha – Nedožít se pětatřicetin se rozhodl muž, který
den po svých 34. narozeninách chtěl v Praze spáchat
sebevraždu skokem do Vltavy. Zabránili tomu policisté
z hlídkové služby a pohotovostní motorizované jed-
notky za vydatného přispění náhodných svědků, mezi
nimiž nechyběli hned dva řidiči sanitek: po boku
pražského kolegy i šofér záchranky Asociace samari-
tánů ČR z Prahy-západ, který shodou okolností projíž-
děl kolem. Na Palackéhomost přivolali policii ko-
lemjdoucí s tím, že za zábradlím stojí nad vodoumuž,
jehož úmysl se zdá být zřejmý. Do příjezdu hlídek se
mu lidé snažili domlouvat a zklidňovat ho, a to za vy-
datné pomoci obou saniťáků. Na jejich snažení navá-
zali policisté, nicméně zprvu se zdálo, že jejich úsilí
k úspěchu nepovede. Komunikoval minimálně. A když
hovořil, tak o problémech i příkoří. Ve chvíli, kdy upřel
oči na hladinu a nakročil nad hlubinu, vymrštily se
hned několikery ruce; zasáhli i řidiči sanitek. Sebevra-
ha se podařilo přetáhnout přes zábradlí navzdory to-
mu, že se vzpíral. „Nikdo ze zachránců se však slov díků
nedočkal. Pokud tak nelze brát nadávky, kterými je
zachráněný počastoval,“ poznamenal mluvčí pražské
policie Jan Rybanský. (hol)

UPražského okruhu hořelo
Radotín – Stavební buňky poblíž pražského Radotína,
obývané bezdomovci, zachvátil v sobotu v podvečer
požár. Oheň viděli z dálky i řidiči jedoucí po nedalekém
Pražském okruhu a přivolali pomoc. Buňky srovnal
oheň se zemí. Nikdo nebyl zraněn. Jak sdělil mluvčí
pražských hasičůMartin Kavka, profesionální hasiči
setrvali namístě delší dobu a ke spolupráci přizvali i
kolegy z dobrovolných sborů. „Když jsme namísto
přijeli, byl požár buněk v plném rozsahu. Hořely tři
buňky. Po likvidaci ohně zbytky objektů hasiči roze-
brali a následně požářiště rozhrabali. Za třicet minut
měli hasiči, kteří zasahovali v dýchací technice, požár
pod kontrolou. Kromě tohomuseli ochlazovat i pro-
panbutanové láhve, aby nedošlo k explozi,“ sdělil
Kavka s tím, že vzhledem k tomu, že se objekty nachá-
zely na volném prostranství, žádné další budovy
ohroženy nebyly. „Vyšetřovatel příčin požárů škody
odhadl zhruba na 50 tisíc korun,“ dodal mluvčí.
Proč k požáru došlo, je otázkou pro vyšetřovatele.
Pravděpodobnou příčinou je nedbalost. (hol)

HISTORIK STANISLAV TUMIS ŘEKL PRAŽSKÉMU DENÍKU:

Postavení zdejších Rusů
se bude komplikovat
JAN PROKEŠ

O
bčané Ukrajiny
jsou s velkým
předstihem
před Slováky
nejpočetnější

skupina cizinců s přihláše-
ným pobytem v Praze. Ruso-
vé v tomto ohledu zaujímají
třetí příčku. Vedoucí Ústavu
východoevropských studií
Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy Stanislav Tumis
řekl, že obě komunity spolu
vycházely před invazí dobře.
A ani po vpádu ruské armády
na Ukrajinu se to zřejmě ne-
změnilo.

Dotýká se válka na Ukrajině
Vás osobně?Máte v zemi
bližší přátele? Jste s někým
zUkrajiny v kontaktu?
Ano, mámna Ukrajině ce-

lou řadu přátel, a to i velmi
blízkých. Na Ukrajině, kon-
krétně ve Lvově, je nyní za-
městnanec našeho Ústavu
východoevropských studií
FF UK amůj blízký spolu-
pracovník, který podléhá
všeobecnémobilizaci. Napříč
Ukrajinou působí velké
množství kolegů na nejrůz-
nějších univerzitách, s nimiž
se snažím být taktéž v kon-
taktu. Většinamých kolegů
a přátel je v současné době
v relativním bezpečí, ale to se
může v brzké době změnit.

Jsou pražští Ukrajinci, kte-
rých žije v českémetropoli
minimálně 70 tisíc, jednotní
v reakci na útok? Najdou
semezi nimi podporovatelé
okupace a hlubšího svazku
sMoskvou?
Ukrajinci v České republice

zmého okolí jsou zcela jed-
notní ve své reakci namos-
kevskou agresi, kterou jed-
noznačně odsuzují. Mnozí
z nich jsou připraveni odjet
na Ukrajinu splnit svou po-
vinnost při obraně vlasti, jiní
organizovat pomoc svým ro-
dinám a krajanům přijíždě-
jícím k nám. Pokud vím,
tento postoj zastává drtivá
většina Ukrajinců žijících
v České republice.

Jaký typ komentářů slyšíte
od pražských Rusů?
Rusové zmé profesní

„bubliny“, především inte-
lektuálové a studenti, jsou
vůči ruské agresi velmi kri-
tičtí, mnozí vyjadřují svůj
stud a rozhořčení nad činy
ruského prezidenta Vladi-
mira Putina. Někteří se sa-
mozřejmě bojí a drží se
zpátky. Velkémnožství na-
šich kolegů a studentů je
připraveno pomáhat Ukra-
jincům v současné nelehké
situaci, organizovat protestní
akce a účastnit se jich.
Obecně bych řekl, že postoj

Rusů v Praze i v celé České
republice se pohybuje na
škále od těch, kteří agresi
Ruska odmítají, přes patrně
nejpočetnější skupinu je-
dinců, kteří se drží zpátky, ať
už z obav či kvůli obecné po-
litické neangažovanosti, až
po stoupence Putinova reži-
mu. Ti se ale v současné době
raději k situaci nevyjadřují,

protože se obávají reakce
české veřejnosti.

Dokážou se v Praze žijící
Rusové a Ukrajinci sami
od sebe navzájem odlišit
i v případech, kdymluví obě
strany rusky? Například
podle specifických profesí,
odlišné kuchyně a podobně?
Na tuto otázku je složité

odpovědět nějak paušálně,
neboť hodně záleží na tom,
v jakých vrstvách společnosti
se jednotlivé skupiny pohy-
bují. Mnoho Ukrajinců na-
příklad přijíždí do České re-
publiky jako sezónní pra-
covníci s cílem vydělat co
nejvíce peněz, vrátit se do-
mů, po nějaké době znovu
přijet a tak dokola. Od
těchtomužů a žen
lze nějakoumíru
integrace stěží
očekávat.
Ukrajinci
usazující se
zde nastálo
mají však dle
mého soudu
větší tendenci
začleňovat se do
české společnosti,
naučit se jazyk, asimilo-
vat se. Rusové podlemého
pozorování mají zase sklon
více se uzavírat do své ko-
munity, jeví semimnohem
elitářštější. Řada z nich se ani
nesnaží naučit česky, vystačí
si s ruštinou ve svém světě.
Na druhou stranu znám

plno Rusů, kteří se v české
společnosti plně asimilovali,
typicky lidé, kteří si našli
české partnery. V univerzitní
komunitě, ve které se pohy-
buji, se zejménamezi stu-
denty tyto rozdíly stírají

a Rusové a Ukrajinci spolu
běžně komunikují. Lze to
stěží paušalizovat, i když ty
naznačené tendence semi
jeví zjevné.

Nakolik spolu obě komunity
před konfliktem veměstě
komunikovaly amyslíte si,
že invaze jakkoliv změní
vzájemné vztahy?
Ze své zkušenosti, opět

v kontextu vlastní profesní
„bubliny“, spolu obě komu-
nity před invazí komuniko-
valy bez vážnějších problé-
mů. Obecně to platí i po vy-
puknutí invaze, neboť větši-
na Rusů, které znám, nepatří
typicky k podporovatelům
Putinova režimu a dávají

ukrajinské komunitě
najevo svůj nesou-
hlas s jeho kroky.
Také univer-
zita se snaží,
aby se ruští
studenti ne-
stali terčem
nějakého ne-
přátelského
chování, a to i ze
strany české ko-

munity, i když se
takové případy v české

společnosti již vyskytly a
budou se nepochybně i dále
vyskytovat.
Obecně lze očekávat, že

postavení Rusů v České re-
publice se bude komplikovat
i v důsledku ohlášených
opatření české vlády prově-
řovat detailně ruské státní
občany žijící v České repub-
lice. Stejně tak lze očekávat
růst napětí ve vztahu k Ru-
sům, a to zejména k těm,
kteří se netají sympatiemi k
režimu Vladimira Putina a o

nichž je to známo i zminu-
losti.

Znáte nějakého Ukrajince,
který odjel nebo se chystá
odjet z Čech a narukovat do
armády?Myslíte si, že větši-
na ukrajinskýchmužů
v exilumobilizaci vyslyší?
Známmladé Ukrajince,

kteří vyslyší volání své vlasti
jít bojovat. A jsem si téměř
jist, že těch, kteří se budou
chtít boji vyhnout, bude
menšina. Je to otázka jejich
národní cti.

Je většina ukrajinské komu-
nity věřící? A jakou roli hraje
křesťanská víra v jejich od-
hodlání bránit vlast?
Pro Ukrajince obecně hraje

náboženství mnohem větší
roli než pro českou populaci.
Vzhledem k tomu, že většina
Ukrajinců žijících v ČR, po-
chází ze západních oblastí
Ukrajiny, vyznávají řecko-
katolické křesťanství. Men-
šinu tvoří pravoslavní.
Nejsem si vědom nějakých
výzkumů, které by se snažily
definovat počet praktikují-
cích a formálních řeckých
katolíků v ČR, amohu se tak
jen dohadovat, že Ukrajinci
v ČR, a zejména v Praze,
nejsou imunní vůči sekula-
rizačním tendencím.
Stejně tak je i složité říct,

jakou roli hraje víra v jejich
odhodlání bránit vlast. Opět
odhaduji, že výrazněmenší
než sekulární tendence k
posilování ukrajinské iden-
tity zejména poMajdanu
v roce 2014. Napadení Ukra-
jiny Ruskem před několika
dny jejich odhodlání bránit
vlast ještě více posílilo.

Putin hájil invazi slovy o zá-
chraně Ukrajiny před „na-
cisty“ a tamních etnických
Rusů před genocidou. To sa-
mozřejmě nemá oporu v re-
alitě. Nicméněmohli se ně-
kteří „ruskojazyční“ Ukra-
jinci cítit v posledních letech
„odstrčeni na druhou kolej“
kvůli sílícímu důrazu na
ukrajinský jazyk či ukrajin-
skou kulturu?
Ukrajinská identita se na

Ukrajině v důsledku Euro-
majdanu a napadení Ruskem
v posledních letech posilo-
vala. Stejně jako nebývale
rostl počet těch, kteří začali
mluvit ukrajinskymísto rus-
ky. Ruskojazyčných Ukrajin-
ců nicméně zůstává stále
velkémnožství a není to ně-
jaký velký problém, protože
přináležitost k ukrajinské
státnosti není definována
z hlediska jazyka či etnicity,
jak rád argumentuje ruský
prezident. Osobně se ani ne-
domnívám, že by Rusové ži-
jící na Ukrajině čelili v po-
sledních desetiletích něja-
kým vážným problémům či
útlaku. Navzdory posilování
ukrajinské identity nebyli
ohroženi ve svých právech,
svobodách a v běžném
životě.

Celý rozhovor se Stani-
slavem Tumisem simůžete
přečíst nawebu
www.prazsky.denik.cz.

Stanislav Tumis
Stanislav Tumis se narodil

v roce 1971 v Praze. Vystudoval
obor světové dějiny na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Dnes je ředitelem
Ústavu východoevropských

studií FF UK. Odborně se vě-
nuje nejnovějším dějinám vý-
chodní Evropy s důrazem na
Sovětský svaz a postsovětský
vývoj. Je rozvedený, má dvě
děti.

Foto:archivStanislava
Tum
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Pokud se Ukra-
jinci ubrání, posílí to
jejich sebevědomí ne-
bývalým způsobem
a pomůže jim to
v cestě do Evropy

a do NATO.

328. února 2022 Deník
www.denik.cz
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Válka o Ukrajinu: tuhý odpor,
sankce. Putin hrozí atomem
Podle plánů Kremlu už
měla v tuto chvíli ruská
armáda ovládat největší
ukrajinská města. Válka
o Ukrajinu je však vyrov-
nanější, než se čekalo. Ta-
dy je sedm hlavních udá-
lostí víkendu v souvislosti
s válkou.

ELIŠKAGÁFRIKOVÁ,
TOMÁŠHERMAN

1
Prezident Vladimir
Putin přiznal, že na-
řídil ruské armádě,
aby uvedla své ja-
derné síly do zvláštní

pohotovosti v reakci na
sankce západu proti válce na
Ukrajině. Ty popsal ja-
ko„agresi NATO“. To se stalo
v neděli. Tento krok, který
neznamená, že Rusko chce
zbraně použít, může podle
některých vést k další krizi
podobné té karibské. Krok
odsoudily špičky většiny
ostatních států. „Je to zcela
nepřijatelné,“ řekl americký
prezident Joe Biden.

2
Ukrajinská a ruská
delegace se podle
ukrajinského pre-
zidenta Volody-
myra Zelenského

má sejít na běloruské hranici
k jednání omožném ukon-
čení válečných operací. To se
stalo poté, co Rusové několi-
krát nabídli jakomísto jed-
nání běloruskýMinsk, ale
Ukrajinci to odmítli s tím, že
Lukašenkův režim je spo-
jencem Ruska. Zelenskyj na-
bízel jako alternativymimo
jiné Varšavu nebo Istanbul.

3
Ukrajinské síly
tvrdí, že odrazily
ruský útok na dru-
hé největší město
v zemi Charkov. To

původně v noci na sobotu
měla získat pod svou kont-
rolu ruská armáda, ale Ukra-
jinci v neděli získali kontrolu
zpět. Boje o Kyjev zatím Ru-
sové prohrávají, ale k hlav-
nímuměstumíří další vo-
jenská technika. Ukrajincům
pomáhá svými prohlášeními
prezident Volodymyr Zelen-
skyj. Jeho videovzkazy a také
to, že odmítl i přes nabídku
USA opustit Ukrajinu, zvýšily
morálku armády i běžných
Ukrajinců. Vše k vývoji na
bojišti najdete v rubrice na
této stránce.

4
Počet lidí prchají-
cích z Ukrajiny se
nyní podle po-
sledních údajů
Organizace spoje-

ných národů blíží čtyřem
stům tisícům a očekává se, že
jich bude několik milionů.
Většina z nich prchá do Pol-
ska, na Slovensko nebo do
Rumunska. Na slovensko-
-ukrajinské hranici má Deník
i speciální zpravodaje Luboše
Palatu a Lukáše Kaboně. Sle-
dujte jejich zpravodajství
na www.denik.cz

5
Evropské země po-
kračují v akcích
proti Rusku, mnohé
z nich v posledních
hodinách uzavřely

svůj vzdušný prostor, mezi
prvními Česká republika. Češi
také chtějí iniciovat zákaz
vydávání víz ruským obča-
nům v Evropské unii. Celkem
už zhruba třicítka zemí na-
bídla Ukrajincům i vojenský
materiál a další pomoc. ČR už
v hodnotě téměř půl miliardy
korun. Francie dovolila ukra-
jinským vojákům v cizinecké
legii jít bojovat na Ukrajinu.

6
Počet ztrát na
obou stranách se
zatím nedá dobře
hodnotit. Nejno-
vější čísla hovoří

o 210mrtvých Ukrajincích,
počty ale nejsou ověřené.
Zabity byly i děti, například
při ostřelování školky a zřej-
mě i nemocnice. Ukrajina
mluví o válečném zločinu.
Počet zabitých ruských vojá-
ků je od počátku konfliktu
podle Kyjeva 4300, rovněž
ale nejde o ověřené číslo.
Ruskomasivní ztráty popírá,
Kreml oficiálněmluví o jed-
nom ruském důstojníkovi.

7
Vmnoha ruských
městech začali proti
válce demonstrovat
lidé, možná
i v důsledku toho,

že hackerská skupina Ano-
nymous podle vlastních slov
v sobotu narušila vysílání
ruské státní televize a pustila
tam reálné záběry z Ukrajiny.
V protesty proti válce se ob-
rátilo také referendum
v Bělorusku, desetitisíce lidí
demonstrovaly v evropských
velkoměstech v čele s Berlí-
nem a Prahou.

Foto: ČTK

Západ chystá krach rublu. Co to znamená?
M. ELSNIC, J. KLIČKA

R
uská invaze na
Ukrajinu pokra-
čuje a svět stup-
ňuje sankce. Po
víkendu je na

dosah dosud nevídaný krok –
„zmrazení“ rezerv ruské cent-
rální banky. Pokud k tomu
zkraje týdne opravdu dojde,
podle ekonomů s velkou
pravděpodobností dojde
k postupnému krachu rublu,
zhroucení ruského finančního
trhu a k panice obyčejných
Rusů. Navíc západní podpo-
rovatelé Ukrajiny chtějí za-
bavovat majetek ruských bo-
háčů. Deník připravil hlavní
otázky a odpovědi, jak byměl
nadcházející „finanční útok“
světa na Rusko vypadat.

USA a Evropská unie se v noci
na neděli dohodly na zmra-
zení rezerv ruské centrální
banky. O kolik jde peněz?
I když rezervy ruské cent-

rální banky činí zhruba 643
miliard dolarů, pětina je ve
zlatě. USA a EUmohou „stop-
nout“ maximálně zhruba dvě
třetiny ruských státních re-
zerv. Především tu část, která
je držená v dolarech a eurech
a dalšíchměnách spojenců
Ukrajiny. „Sankci tak unikne
ta část rezerv, kteroumá rus-
ká centrální banka v čínské
měně, a také podstatná část
rezerv, jež drží ve zlatě, pro-

tože tomá převážně depono-
váno na své domácí půdě. Zá-
pad by takměl být s to nako-
nec celkově zmrazit rezervní
aktiva ruské centrální banky
až za zhruba 425miliard do-
larů,“ upřesňuje člen Národní
ekonomické rady vlády
a hlavní ekonom Trinity bank
Lukáš Kovanda.

Co to konkrétně znamená pro
Rusko?
Ruská centrální banka ne-

budemoci s těmito prostřed-
ky nakládat, což ochromí její
možnost provádění měnové
politiky. V důsledku toho se
v pondělí po otevření devizo-
vých trhů ruskáměna, tedy
rubl, ocitne ve „volném pádu“.
„Ruská centrální banka bude
mít značné problémy jeho
pád zastavit. Bude zřejmě
muset přistoupit k prodeji
svého rezervního zlata a také
svých rezervních čínských
jüanů, případně jiných re-
zervních aktiv, bude-li to
možné. Za tato aktiva bude ve
velkém nakupovat rubly, čímž
je bude stahovat z trhu a sna-
žit se tak zastavit jejich pro-
pad,“ odhaduje Kovanda.
I přes veškeré záchranné kro-
ky by to znamenalo postupný
krach rublu.

Co takové sankce způsobí
u ruského obyvatelstva?
S největší pravděpodob-

ností začnou ve velkém vybí-

rat své peníze z bank a budou
se snažit je vyměnit za dolary
či eura. Říká se tomu „run na
banky“. „Dá se u lidí očekávat
frustrace a nespokojenost,
protože de facto přes noc
zchudnou,“ upozorňuje Ko-
vanda. Záležet bude na tom,
jakmoc se ruské propagandě
podaří zprávu o zmrazení
státních devizových rezerv
utajit. Citelné oslabení ruské
měny ale podle analytiků vy-
volá inflační vlnu, která může
vyústit až do takzvané hy-
perinflace.

Dá se očekávat reakce ze
strany Ruska?
Odborníci se shodují, že

příliš možností odplaty Rusko
nemá. „Zoufalí lidé činí zou-
falé činy. Západ stiskl „fi-
nanční jaderné tlačítko“. Ne-
zbývá než doufat, že odpovědí
nebude stisk skutečného ja-
derného tlačítka. Ale nebude
moc jinýchmožností, jak se
Kreml budemoci za zmrazení
stovekmiliard pomstít, tak
aby to Západ bolelo,“ pozna-
menává Kovanda.

Kromě zmrazení rezerv se
chystá i „úder“ na ruské ban-
ky. Některé budou vyřazeny
ze systému SWIFT. Co to
znamená?
Zjednodušeně řečeno bu-

dou odpojené odmezinárod-
ního finančního systému, te-
dy nebudoumoci přijímat či

odesílat platby ze zahraničí
(s výjimkou zemí, jako je tře-
ba Čína).

Ukončí se tím dodávka plynu
a ropy do Evropy?
Ne. Dokud nebude Rusko

odpojeno celkově od systému
SWIFT, pakmůže například
i nadále vydělávat na prodeji
plynu a ropy třeba do Ně-
mecka, Itálie a dalších evrop-
ských zemí.

Co to vlastně systém SWIFT
je a k čemu slouží?
Jedná se o systém, kostru,

která umožňuje bezproblé-
movémezinárodní platby.
Systém vznikl v roce 1973
a centrálu má v Belgii. Sdru-
žuje zhruba 11 tisíc bank. Na
fungování SWIFTu pak do-
hlíží belgická centrální banka
a spolu s tou v USA či ve Velké
Británii. Ruská vláda se ohání
vlastnímmezibankovním
systémem, který lze do jisté
míry považovat za klon
SWIFT. „Jeho funkčnost je
však diskutabilní. Alternati-
vou je pak i Čínský systém. Je
však nutné říci, že z pohledu
světového toku peněz nedá
čínský a ruský klon SWIFT
dohromady ani jednotky
procent jeho objemu. Je to ja-
ko nahradit kurýrem na kole
flotilu nákladních automobilů
a lodí,“ popisuje Pavel Peter-
ka, hlavní analytik společ-
nosti Roklen.

UDÁLOSTI
Dopady ruské invaze

Kreml se přepočítal. Berlín
začnemasivně zbrojit

R
uský prezi-
dent Vladimir
Putin útokem
na Ukrajinu
změnil bez-

pečnost Evropy, Němec-
ko proto výrazně navýší
investice do své armády,
které přesáhnou dvě
procenta výkonu ekono-
miky. Včera to namimo-
řádném zasedání ně-
meckého Spolkového
sněmu oznámil kancléř
Olaf Scholz. Německo
dosud neplní závazek
dvou procent HDP na ar-
mádu, jak se NATO do-
hodlo. Kancléř uvedl, že
německá armáda ještě
v letošním rozpočtu do-
stane přes zvláštní fond
dodatečných 100miliard
eur (2,5 bilionu korun).
„Od nynějška rok co

rok budeme do naší
obrany investovat přes
dvě procenta hrubého

domácího produktu,“ řekl
Scholz. „Je to pro naši
vlastní bezpečnost,“ uve-
dl o chystaném posílení
investic do obrany. Ně-
mecké výdaje na armádu
činily v loňském roce
zhruba 1,6 procenta HDP.
Scholz rovněž ujistil

východní členy NATO, že
Německo dostojí svým
závazkům k jejich obraně
a bude hájit každýmetr
území Aliance. Pozna-
menal, že Německo již
vyslalo, případně ozná-
milo vyslání svých vojáků
a techniky na Slovensko,
do Litvy a Rumunska
a také lodí do Baltského,
Severního a Středozem-
níhomoře. Slíbil, že
v posilování obrany vý-
chodního křídla Aliance
bude Berlín pokračovat,
mimo jiné v účasti na ra-
ketové protiletecké
obraně. (čtk, red)

Minutu po minutě (27. 2. 2022)
P 15:40 V Berlíně přišlo demonstrovat proti
válce na Ukrajině přes 100 tisíc lidí. Orga-
nizátoři jich přitom čekali 20 tisíc.

P 15:44 V Petrohradě se na protiválečných
protestech sešlo několik tisíc lidí. Nejmé-
ně 850 z nich bylo zadrženo.

P 16:00 Ukrajina nebude kapitulovat a nevzdá
se ani centimetru svého území, prohlásil ministr zahraničí
Dmytro Kuleba při videokonferenci s novináři. Proti válce

jsou podle jeho slov i nejbližší z Putinových spolu-
pracovníků, ten je však odmítá poslouchat.
P 16:00Do zemí EU již z Ukrajiny zamířilo
300 tisíc uprchlíků, řekla eurokomisařka
Johanssonová. Unie se podle ní musí při-
pravit namiliony.

P 16:00 Turecko se patrně chystá uzavřít
průlivy Bospor a Dardanely pro ruské lodě,

možná kroměČernomořské flotily.
P 16:05 Za nebezpečnou rétoriku a nezodpovědné chování
označil šéf NATO Jens Stoltenberg Putinův rozkaz ohledně
jaderného arzenálu. Slíbil Ukrajině další zbraně.

P 16:10 Vladimir Putin vyvíjí jadernou pohotovostí tlak před
schůzkou, míní ukrajinskýministr zahraničí. Válka je výsle-
dek západní politiky appeasementu, podotkl.

P 16:20Na ukrajinsko-běloruské hranici byly zahájeny roz-
hovorymezi ruskou a ukrajinskou delegací. Běloruský dik-
tátor Alexandr Lukašenko ukrajinského prezidenta Volo-

dymyra Zelenského ubezpečil, že během vyjedná-
vání zůstanou všechna letadla, helikoptéry
a rakety, které jsou v Bělorusku, na svém
místě.

P 16:30 Pražské demonstrace na podporu
Ukrajiny se podle policie zúčastnilo zhru-
ba 80 tisíc lidí. Policisté nezaznamenali

žádné narušení veřejného pořádku.
P 16:40 Ukrajinskýministr zahraničí Dmytro Ku-

leba na twitteru potvrdil, že dosud největší letadlo světa,
AN-225Mrija zničila ruská armáda. Už dříve se na sociál-
ních sítích šířily snímky, které naznačovaly, že je nejdelší
a nejtěžší letoun světa zničen.

P 17:00 Policie ČR: Evidujeme desítky podnětů na komen-
táře v internetových diskusích, schvalující ruskou invazi
a aktivity ruské armády. Internetové prostředí pečlivěmo-
nitorujeme a omlouváme se, že nereagujeme na každé
označení v příspěvcích. Není to vždy žádoucí a taktické.
Děkujeme za pochopení.

P 17:10 Prezident Miloš Zeman byměl ukon-
čit spolupráci se svým poradcemMarti-
nemNejedlým. Bylo by to namístě.
V dnešních Otázkách Václava Moravce
České televize to řekl ministr vnitra Vít
Rakušan (STAN). Podle bývalého šéfa po-
licejního Útvaru pro odhalování organizo-
vaného zločinu Roberta Šlachty byměl na
Hradě skončit jak Nejedlý, tak prezidentův kancléř Vrati-
slav Mynář.

P 17:30 Z Běloruska na Ukrajinu byly kolem 17. hodiny vypá-
leny rakety Iskander, tvrdí poradce ukrajinskéhoministra
vnitra.

P 17:35 Ruské úřady dnes zatím zadržely ve 45městech
nejméně 1173 lidí, kteří demonstrovali proti válce na Ukra-
jině. Informoval o tomwebOVD-Info.

P 17:40 EU uzavře vzdušný prostor pro všechna ruská leta-
dla včetně soukromých, řekla von der Leyenová. EU také
bude financovat zbraně pro Ukrajinu.

P 17:50 Evropská unie také stanoví opatření k zákazu rus-
kýchmédií, konkrétně padly názvy Russia Today a Sputnik.

P 18:00 Ruskéministerstvo obrany poprvé přiznalo, že v
bojích na Ukrajiněmá na své straně padlé a raněné vojáky.

P 18:15 Evropská unie uvalí další sankce na Bělorusko, které
považuje za spoluagresora války na Ukrajině.

P 18:30 Švédsko poruší svou tradici a dodá Ukrajině zbraně.
P 20:56Neutrální Švýcarsko změnilo přístup. Prezident
ohlásil, že se země přidá k sankcím Evropské unie proti
Rusku.

P více v online reportáži na deník.cz
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UDÁLOSTI
Komentář

Pomoci Ukrajině. Teď hned!
Odsud z Ukrajiny vypadá Evropa různě. Pro
mnoho Ukrajinců je to vysněný svět, kde se ne-
válčí, kde není skoro korupce, platy většiny lidí
stačí na slušný život, jsou tam dobré školy,
slušné nemocnice, spravedlivé soudy.
Za osm let od proevropské revoluce na
Majdanu se přes ruskou okupaci Krymu a neu-
stávající válku na východě začala Ukrajina Ev-
ropě, EU, Západu přibližovat. Někdy více, někdy
méně, ale ta vůle tu byla namnohamístech
vidět.
Za tento evropský sen, za hrdost, s kterou
odmítli odepsat okupovaný Krym a Doněck,
za snahu stát se součástí NATO, aby se ruská
okupace nemohla opakovat, platí Ukrajina

nyní obrovskou cenu
v podobě další ruské
agrese. Agrese ničím
nevyprovokované, ale
už ničím neomezené.
Války, která má tu
nejhnusnější podobu,

jakou evropský svět od roku 1945 neviděl.
V očích Ukrajinců je přesto Evropa stále na-
dějí. Nadějí, že v téhle válce nejsou sami. Jsou
vděčni za azyl a vlídné přijetí pro prchající ženy
a děti. Oceňují dodávky zbraní a munice, které
nutně potřebují, protože těch jejich den ze dne
ubývá. Vítají, že Západ přijal proti Rusku tvrdé
sankce, že ruskou agresi odsoudil celý civilizo-
vaný svět. Jsou vděčni za finanční pomoc i mo-
rální podporu.
Jenže všechno je příliš málo a příliš pozdě.
Ukrajina dokázala překazit ruské plány, bles-
ková válka se nekoná, ruská armáda postupuje
pomalu, má velké ztráty a na některýchmís-
techmusí občas i ustupovat.
Ukrajinští vojáci ale přes obrovské hrdinství,
um a odhodlání jsou schopni Rusku na bitev-
ním poli odolávat ne měsíce, nebo týdny, ale
spíše dny. A v těchto dnech buďmy, Západ do-
kážeme Ukrajině pomoci, nebo se budemuset
vzdát a obranu země ukončit. Jak dnes říkala
jedna Ukrajinka na přechodu Ubla slovenské
prezidentce Zuzaně Čaputové: „To není válka
Putina proti Ukrajině, to je válka proti Evropě.
My Ukrajinci dnes bojujeme za vás Evropany.
Pomozte nám.“

„Putin vede válku
proti Evropě. My
Ukrajinci bojuje-
me za vás. Po-
mozte!“

Luboš PALATA

redaktor
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PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR
JINDŘICH VOBOŘIL:

Putin jde
na ruku
drogovémafii
JIŘÍ JANDA

V
Česku je na tvr-
dých drogách zá-
vislých pár tisíc
lidí, na Ukrajině
statisíce. Podle

staronového národního pro-
tidrogového koordinátora
Jindřicha Vobořila proto zřej-
mě ani oni nebudou chybět
mezi uprchlíky před váleč-
ným konfliktem. Pokud jim
dokážeme zajistit substituční
léčbu, mohou se tak jako
ostatní zařadit do běžného
života. Bude to ale stát peníze.

Ve svém včerejším příspěvku
na Facebooku jste uvedl, že
mezi uprchlíky z Ukrajiny
zřejměmohou být lidé posti-
žení závislostí na návykových
látkách a je třeba jim po-
skytnout dostatečnou po-
moc. Jaká by konkrétněměla
být?
Zatímco nyní máme v zemi

nějaké čtyři tisíce takových
uživatelů, oni jichmají
320 tisíc a jde o to, aby dostali
dostupnou substituční po-
moc. Většina lidí, kteří při-
jdou, tento problémmít ne-
bude, ale stovky nebomožná
tisíce jej mít mohou. Když to
včas zachytíme a dostanou
substituční léčbu, budou
v pořádku. Jde zejména
o buprenorfin, což je látka, při
jejímž použití je ten člověk
jakoby střízlivý, byť mu ob-
sadí receptory, které způso-
bují opioidové blaho.

Proč je na Ukrajině takové
obrovskémnožství uživatelů
drog?
Světová zdravotnická orga-

nizace už léta upozorňuje, že

největší trhy
s těmito lát-
kami a sou-
časně země
nejvíc pro-
mořené pře-
nosnými ne-
mocemi, které jsou souvisejí-
cím problémem, jsou Ruská
federace a Ukrajina. Ta proti
tomu za posledních deset let
udělala hodně kroků a srazila
počet uživatelů na polovinu,
v Rusku to stále pokračuje.

Čím si přístup Ruska k tvr-
dým drogám vysvětlujete?
Už celá léta jsou známá ve-

řejně publikovaná podezření,
že je tamější vládní garnitura
propojena s drogovoumafií.
Tedy tou největší skupinou
mezinárodně organizovaného
zločinu, ať jde o dovozy koka-
inu do Evropy, tak i o výrobu
heroinu a jeho vývoz z Af-
ghánistánu do celého světa.
Ruská politika proto samo-
zřejmě směřuje k zákazumo-
derních přístupů k léčbě, jako
je třebametadonová substi-
tuce. Při ní uživatelé heroinu
dostanou náhradní látku, dí-
ky které jsou schopni chodit
do práce a je také nulové rizi-
ko přenosu HIV a žloutenky
typu C.

Rusové tedy s takovou léčbou
nepočítají?
Když ruská armáda vstou-

pila v roce 2014 na Krym, tak
hned první den postavila vo-
jáky předmetadonové klini-
ky. Lidé, kteří chtěli mít tuhle
léčbu, kterou potřebují každý
den, museli odejít ze země.
Totéž se stalo na Donbase. Na
Ukrajině je 200 klinik, kde by
pravděpodobně udělali totéž.

Pomoc Ukrajině:
přišly desítky nabídek

P
o vyhlášení výzvy
Deníku na pomoc
Ukrajině ještě
před víkendem
reagovaly desítky

čtenářů s různými nabídka-
mi. Jsoumezi nimi přede-
vším nabídky ubytování pro
uprchlé, především ženy
s dětmi a starší lidi.
Například čtenářkaMar-

kéta z Pelhřimova píše:
„Chtěla bych nabídnout byt
pro ubytování Ukrajinců,
kteří prchají před válkou. Je
to 3+1 v panelovém domě.“
Martin z Prahy nabízí místo,
ale i možnost pro uprchlíky
na hranice dojet. Ozvali se
i majitelé penzionů s volnou
kapacitou, že zdarma umístí
rodiny s dětmi ve svých pro-
storech. Silvie ze středních
Čech napsala, jakmoc ji si-
tuace uprchlíků zasáhla,
a také nabízí volné pokoje
v jejich rodinném domě. Jo-
sef ze Zlína a další jsou
ochotni a schopni zajistit
dopravu lidí z hranic kam-
koliv po republice. Lenka,
podle jména sama z Ukraji-
ny, nabídla naším prostřed-
nictvím tlumočnické služby.
Mnozí z vás čekají na im-

puls a jsou připraveni zorga-
nizovat sbírku jakéhokoliv
zboží na pomoc lidem uvnitř
válečného konfliktu, ale
i těm, co ze země ve strachu
o život utíkají.
Manželé, oba lékaři, z Plz-

ně jsou ochotni poskytnout
konkrétní rodině finanční

pomoc, pomoc s vybavením,
oblečením a hygienickými
prostředky a se zajištěním
ubytování a eventuální pra-
covní možnost. „Dále
bychommohli poskytnout
lékařskou péči pro rodinu,“
píší plzeňští lékaři.
Mnozí z vás nabízejí po-

moc lidem i jejich zvířecímu
doprovodu. „Ubytujeme
i pejsky, které si rodiny berou
s sebou,“ čteme často v na-
bídkách na ubytování.
Reagují čtenáři od Plzně

přes jih Čech směrem z Vy-
sočiny na jihMoravy až do
Zlínského kraje, hodně na-
bídek přichází ze severuMo-
ravy, ale i severovýchodu
Čech. Zapojili se čtenáři
z Prahy a středních Čech,
zkrátka napříč republikou.
Nabídky k nám došly na-

příklad z Havířova, Bohumí-
na, z Hradce Králové, Kladna,
Nového Jičína, od Plzně,
z ValašskéhoMeziříčí, Milo-
vic, Hodonína a Rousínova, z
Krušnohoří, Kolína i z Vítě-
zova u Kolína, Janovic, Pra-
chatic, Třeboně...
Všechny nabídky předá-

váme do rukou specializo-
vanýmnadacím a organi-
zacím, které budou ty z vás,
kdo se s důvěrou obrátili na
Deník, kontaktovat.

Děkujeme, za redakci
Alena Pancerová,

zástupkyně
ředitele redakcí,
a Tomáš Herman,

šéfeditor

Chcete 
nabídnout 
ubytování  
prchajícím 
Ukrajincům?
Máte chuť  
jakkoliv podpořit  
Ukrajinu?

Napište nám na 
proukrajinu@denik.cz  
a redakce pomoc 
zprostředkuje

UKRA JINSKÁ
KRIZE
VÁLKA

NA UKRAJINĚ
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www.mediderm.help

Po celý
březen sleva 

-25%
+ ke každému zakoupenému výrobku Mediderm NAVÍCemulze do sprchy!

Pouze na www.drmax.cza www.biotika.net

Nevzdávejte boj
s ekzémem či lupénkou

Výrobky Mediderm krém 1 kg, 100 g, koncentrát do koupele 275 ml, šampon 200 g jsou zdravotnické 
prostředky, které slouží jako podpůrná léčba lupénky, ekzému a atopické dermatitidy. Před jejich 
použitím se důkladně seznamte s informacemi na obalu daného výrobku.

Objednejte si vzorek ZDARMA na mediderm@variopharma.cz

Akce platí od 28. 2. do 31. 3. nebo vyprodání zásob.

Kupujte v lékárnách nebo na www.benu.cz, www.biotika.net, www.drmax.cz.
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Dostat se z válčící Ukrajiny je chladné,
dlouhé peklo. Čekání na hranici je nekonečné
Dokončení ze strany 1

Kolem poledne, po čtyřech
hodinách, se dostane i na
mě. „Kolik vás je?“ ptá se po-
hraničník, a když řeknu, že
jsem sám, přidá kemně ještě
matku s dvěma dcerami ve
středoškolském věku. S líst-
kem smým jménem a číslem
čtyři můžeme projít několik
set metrů na pasovou kont-
rolu.
„Odkud jste a kammíříte,“

ptám se při chůzi matky.
„Z Ternopilu na západní
Ukrajině.“ „A to se i u vás
bojovalo, že jste odešly?“
„Nebojovalo, ale nechtěly
jsme čekat, až válka dojde až
k nám. Máme známé v Berlí-
ně, tak jedeme k nim.“ Otce
rodiny nechala rodina doma,
nastupuje do armády.
Německy neumí ani jedna,

dcery ale hovoří slušnou an-
gličtinou. „Domluvíme se
v Berlíně anglicky? A vymění
nám tam dolary?“ ptá se Ta-
tiana, starší z dcer. Uklidňuji
je, že určitě ano, a informace,
že z Prahy jezdí do Berlína
přímý vlak, je potěší. Zava-
zadel moc nemají, to z tisíců
Ukrajinců, kteří se snaží
přejít pěšky hranici, skoro
nikdo. Dcerymají malé ba-
tohy a jednu tašku, matka
malý kufřík, jejž si člověk
s sebou bere, když odjíždí na
víkend. Ne do emigrace, kte-
rá jemožná navždy. Proběh-
nemi hlavou, co bych si do
takového zavazadýlka na

zbytek života asi zabalil já
sám.
Ještě ale není vyhráno.

Před pasovou kontrolou se
vytvoří opět asi stočlenný
dav. Kontrola jde pomalu,
i proto, že je třeba kontrolo-
vat rodné listy dětí, které
nemají pasy. Skupinu také
kontroluje několikmužů v
civilu, kteří vytahují z davu
bojeschopnémuže a „pode-
zřelé“ cizince, jako jsem já.
Když ale prohlásím, že

jsem Čech, a ukážu pas,
mávnou nademnou rukou
a jdou se věnovat skupince

Asiatů. Kousek od nás je sly-
šet hysterický pláč ženy,
kterou z nějakého důvodu
vrací zpět na Ukrajinu. „Je
vojenský stav, vás prostě
přes hranici nepustíme.
Otočte se a odejděte,“ vy-
světluje rezolutně ukrajinská
pohraničnicemladé ženě.
Je půl jedné, když nám po

kontrole vrátí ukrajinská
pohraničnice pasy a pouští
nás po hodinách a hodinách
čekání vymrzlé, ale šťastné
na slovenskou stranu.
„Vítejte v Evropské unii,

v mírové Evropě,“ pronesu

s úsměvem ke své části vý-
pravy. Na slovenské hranici
nás sice vítají po zuby oz-
brojení vojáci v kuklách, ale
přes svůj hrůzostrašný zjev
přicházejí k ženám a dětem
a pomáhají jim s taškami
a batohy. Pasová kontrola
trvá daleko kratší dobu než
ta ukrajinská a ta celní je už
opravdu jen formalitou.
Už při krátkém čekání na

pasovou kontrolu oslovují
ukrajinské běžence lidé z
řeckokatolické charity, kteří
pro němají nejenmilá slova
přivítání, ale také sladkosti,
čaj nebo radu, jak se kam od
hranic dostat. „Sdílejte naše
čísla i s dalšími, kteří se sem
teprve chystají, abychom
mohli pomoci,“ říká s úsmě-
vem a ukrajinsky farář a šéf
dobrovolníků v jednom.
Cesta z války do té části

Evropy, kde jemír, skončila.
Hned za hranicí se podaří
najít mikrobus, kterýmatku
s dcerami odveze do Prahy.
„Kolik to bude stát?“ ptám se
mladého řidiče. „To je za-
darmo. Je válka. Na té se ne-
vydělává,“ odpoví. Objímáme
se s dívkami a jejichmatkou
na rozloučenou. „Tak hezkou
dovolenou v Berlíně a za tý-
den, po válce, v které porazí-
te Putina, se vraťte šťastně
domů,“ loučím se s nimi.
Odpovědí jsoumi smutné
úsměvy a oči plné nejistoty.

Více reportáží z Ukrajiny
na denik.cz

ÚTĚK Z PEKLA. Tisíce žen a dětí z Ukrajiny čekají na hranicích se
Slovenskem. Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

Válka obrazem

Bojiště

Lvov

Žitomir

Černobyl

KYJEV

Oděsa
Cherson

Charkov

Kramatorsk
Dněprovsk

Novoozernoje

Sevastopol
Feodosija

Perevalne

LLR
DLR

Mariupol

 přibližný postup vojsk

 oblasti pod nadvládou Rusů

 vybraná města pod útokem ruské armády

 zaznamenané exploze (nálety, ostřelování měst a oblastí)

BĚLORUSKO

UKRAJINA

RUSKO

RUSKÁARMÁDANARÁŽÍ NAODPOR. Ukrajinští
obránci kladou ruským okupantům nečekaný a hou-
ževnatý odpor. Nejtvrdší boje se včera odehrávaly
v Kyjevě, Charkově aMariupolu. Ukrajinská strana
uvádí, že se jí podařilo zneškodnit více než 3500 rus-
kých vojáků a další stovky vzít do zajetí. Na fotografii
tělo ruského vojáka leží u zničeného automobilu ve
východoukrajinskémCharkově. Foto: ČTK
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Nejzábavnější muzeum v Praze!

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ

www.muzeumfantastickychiluzi.cz

Galerie Myšák, Vodičkova 31/710, Praha 1

NOVĚ 2x VĚTŠÍ!



UDÁLOSTI
MILENA JABŮRKOVÁ ZE SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY PRO DENÍK TVRDÍ:

Společnámaturita firmám
vyhovuje. Zaručí vzdělání
KATEŘINA PERKNEROVÁ

M
aturita by se
podle ná-
vrhů někte-
rých odbor-
níkůměla v

budoucnu rozdělit na dvě
větve. Zaměstnavatelé ale z
takového řešení příliš nad-
šení nejsou. Pro Deník to
uvedla viceprezidentka Sva-
zu průmyslu a dopravy ČR
Milena Jabůrková.

Think-tank Karlovy Univer-
zity Vzdělávání 21 představil
návrhmaturity, která by se
měla rozdělit na studijní a
profesní. Žáci odborných
škol by neskládali společnou
část zkoušky, ale jen profi-
lovou. Co na to říkáte?
Dlouhodobě zastáváme

názor, že z hlediska zacho-
vání kvality středoškolského
vzdělání je třeba ponechat
část zkoušky, která bude ga-
rantovatminimální úroveň
znalostí a vědomostí.

Takže s dvoukolejnímaturi-
tou nesouhlasíte?
Ne, protože nejsme pře-

svědčeni o účelnosti tohoto
návrhu. Nemyslíme si, že

touto cestou bychomměli
řešit neúspěšnost žáků u
maturit. Pro firmy by to bylo
nesrozumitelné, protože
maturita absolventů odbor-
ných škol byměla jinou
hodnotu než u gymnazistů.

Proč si myslíte, že by třeba
seřizovači strojů nebo ka-
deřniceměli být v české li-
teratuře, matematice či ci-
zím jazyce stejně tak dobří
jako žáci, kteří chtějí pokra-
čovat ve studiu na vysoké
škole?
To by bylo na dlouhou de-

batu o celé koncepci maturi-
ty, ale její rozdělení podle nás
nepřispěje ke snížení počtu
neúspěšnýchmaturantů. My
navrhujeme, aby už během
studia bylomožné získat ně-
jaký certifikát o profesní
zdatnosti, třeba na základě
národní soustavy kvalifikací.
Ten by zaručil, že by i neú-
spěšnýmaturant získal kva-
lifikační předpoklad pro za-
městnání na konkrétní od-
borné pozici. Státní maturita
pro nás představuje nezpo-
chybnitelnou garanci dosa-
žení určitého stupně vzdělá-
ní. Pro zaměstnavatele je to
důležitý doklad.

Svaz průmyslu a do-
pravy ČR tudíž
doporučuje za-
chovat společ-
nou částmatu-
ritní zkoušky
pro všechny ty-
py škol?
Ano, úroveň

znalostí by ověřily
didaktické testy a všechno
ostatní by zůstalo na profi-
lové části zkoušky. Dodávám,
žemy bychom přivítali také
povinnoumatematiku.

Minulá vláda deklarovala, že
bude podporovat to, aby žáci
získávali praktické doved-
nost přímo ve firmách. Daří
se to?
Je to jedna z našich dlou-

hodobých priorit. Usilovali
jsme o zavedení dobrovolné
duální větve, a to společně s
kraji, Hospodářskou komo-
rou aministerstvem prů-
myslu a obchodu. Po počá-
tečním váhání s tím souhla-
silo i ministerstvo školství a
začalo pracovat na konkrét-
ních návrzích. Bohužel do
toho vstoupil covid. Velmi
příjemně nás překvapilo, že
se tentomoment dostal do
programového prohlášení

Fialovy vlády. Panmi-
nistr Gazdík nás in-
formoval, že le-
gislativní předloha
byměla být při-
pravena do konce
roku.

Znamená to, že by se
veškerá praktická výu-

kaměla odehrávat ve fir-
mách?
Nelze plně převzít modely,

které fungují například v
Německu, Švýcarsku nebo i
na Slovensku. Od roku 2017
pilotujeme duální principy, s
čímž jsme začali v Morav-
skoslezském kraji. Mělo by to
být na dobrovolné bázi, která
žákům umožní uzavřít
smlouvu s firmou, která bude
odpovídat za splnění určité
části jejich vzdělávacího
programu. Naším záměrem
není většinový systém, ale do
deseti let bychom chtěli tak-
to vzdělávat čtyři procenta
všech žáků středních odbor-
ných škol, u učebních oborů
deset.

Praktická výuka tedy z uči-
lišť nezmizí?
Ne, takovou ambici v nej-

bližší době nemáme.

Krátce

Víte, že?

Každý rok mohou čtenáři Deníku  
vyluštit více než 900 stran křížovek, osmisměrek  
a doplňovaček a kvízů.

www.denik.cz/odeniku

Načtěte tento kód svým mobilním telefonem.

Střetů tramvají
s chodci výrazně ubylo

CHODCI SI DÁVAJÍ VĚTŠÍ POZOR. Střetů tramvají
s chodci v českýchměstech ubývá. V loňském roce se
jich v Česku stalo 69, což je o polovinuméně než před
dvěma lety. Loni po nehodách zemřeli tři lidé. Podle
dopravců pomáhají kampaně i speciální systémy ve
vozech. Informovalo o tom Sdružení dopravních
podniků ČR. Většina incidentůmá podle dopravců
spíšmírné následky s lehkým zraněním, zároveň však
upozorňují, že srážkymohou končit i smrtí. Dopravci
proto na rizika upozorňují ve svých bezpečnostních
kampaních nebo přes aplikace. Foto: ČTK

Paliva v ČR od počátku
války výrazně zdražila
Praha – Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku
v uplynulých dnech výrazně zdražily. Průměrná
cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95
stoupla od čtvrtka, kdy začala rusko-ukrajinská
válka, o 82 haléřů na 38,30 koruny za litr. Naposle-
dy byl benzin dražší v září 2012. Nafta zdražila o
1,06 koruny na 37,51 koruny. Vyplynulo to z údajů
společnosti CCS, která ceny sleduje. V tomto týdnu
zřejmě překročí cenu 40 korun za litr. (čtk)

Covidová nákaza slábne
Praha – Šíření covidové epidemie v Česku dál
zpomaluje. V sobotu přibylo 5589 potvrzených
případů koronaviru, zhruba o 2600méně než
před týdnem. Naposledy byl o prvním víkendo-
vém dni nižší počet odhalených nákaz před sedmi
týdny. O 360 na 1318 případů klesl i počet pode-
zření na opakovanou nákazu covidem-19. Snížila
se rovněž zátěž nemocnic, počet hospitalizova-
ných s covidem se po čtyřech týdnech opět dostal
pod 3000, uvedloministerstvo zdravotnictví.
(čtk)

Zdravotní pojišťovny
za covid zaplatily 99 miliard

CENA ZA PANDEMII. Epidemie covidu-19 stála zdra-
votní pojišťovny do konce loňského roku přes 99mili-
ard korun. Nejvíce peněz šlo na kompenzace posky-
tovatelům zdravotní péče, bonifikace za hospitalizace
pacientů s covidem a na testování. První případy ko-
ronaviru se v ČR objevily 1. března 2020. Od začátku
epidemie bylo v ČR dosud potvrzeno zhruba 3,37mi-
lionu nákaz, přes 38 tisíc lidí s koronavirem zemřelo.
Foto: ČTK
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Premiér: Sláva Ukrajině! Putina zastavíme
KATEŘINA PERKNEROVÁ

M
odrožlutá
Praze sluší.
Konstato-
vala za jáso-
tu tisíců hr-

del na pražském Václavském
náměstí manželka ukrajin-
ského velvyslance Jevhena
Perebyjnise Olga. Odhodlání a
jednota charakterizovaly ne-
dělní odpolední demonstraci
na podporu statečných ukra-
jinských bojovníků, kteří
v Kyjevě, Charkově nebo
Sumy nasazují životy i za nás.
Na shromáždění promluvil
také premiér Petr Fiala.
Po svém vystoupení hovořil

krátce s novináři. Odpověděl
například na otázku, jak vní-
má oznámení ruského prezi-
denta Putina, že uvedl do po-
hotovosti jaderné zbraně.
„Všichni jsme si vědomi, že
čelíme obrovskému nebez-
pečí a velké agresi O to důle-
žitější je odhodlání aliančních
zemí se tomu postavit a brá-
nit prostor všech členských
států. Zaznělo to jasně i na
summitu NATO, jehož jsem se
zúčastnil s panem preziden-
tem Zemanem. Je to válka
nedaleko našich hranic a my
musíme dělat všechno pro to,
abychom Putina zastavili.“
Na dotaz Deníku, zda je

Česká republika připravena
podpořit vstup Ukrajiny do
Evropské unie a NATO, Fiala
řekl: „Dlouhodobě podporu-
jeme zapojení Ukrajiny do
západních struktur a při všech
pokusech o diplomatické ře-
šení ještě před začátkem Pu-
tinovy invaze zastávaly zá-
padní země tezi, že politika
otevřených dveří do Severo-
atlantické aliance nesmí být

narušena. Nyní ale musíme
nabízet Ukrajině pomoc, kte-
rou potřebuje akutně. Když
mě v sobotu pan prezident
Zelenskyj požádal o konkrétní
zbraně, tak jsme je sehnali,
uvolnili a dodáváme je. Oni
teď bojují o život a musejí mít
veškerou naši podporu.“
Předseda vlády upřesnil, že

Volodymyr Zelenskyj stojí
v čele boje za obranu své ze-
mě a jde „mu doslova o život“.
Proto na jeho požadavek po-
litici reagovali v řádu hodin.
„Když jim pošleme nezbytné
zbraně za dva týdny, už může
být pozdě. Podle toho naše
vláda jedná,“ ujistil Petr Fiala.

Deník poté oslovil ukrajin-
ského ambasadora Jevhena
Perebyjnise, který neúnavně
na diplomatickém poli shání
pro svou zemi všestrannou
podporu.

Česká republika stojí jedno-
značně na vaší straně. Je toto
vědomí důležité i pro Ukra-

jince na frontové linii a v bo-
jujícíchměstech?
Je to mimořádně cenné.

Západní státy zpočátku ne-
byly stejně rozhodné a vy-
čkávaly, ale Česká republika
patřila k lídrům pomoci
Ukrajině a toho si velmi váží-
me. Slova ovšem nestačí,
protože Ukrajinci musejí mít
čím bojovat. Bohužel zbraně
postupně docházejí, takže
potřebujeme, aby Západ zaří-
dil jejich nepřetržité dodávky,
hlavně protiletadlových a
protitankových střel. Puti-
novský režim je zločinecký a
bude proti Ukrajině útočit
hlavně raketami a letecky.
Proti tomu potřebujeme so-
fistikované zbraňové sys-
témy.

Obáváte se, že jako diktátor
se nezastaví před ničím?
To nevím. Naším úkolem je

zastavit ho. Ukrajinská armá-
da na bojišti a západní spole-
čenství pomocí sankcí. To je
jediná cesta.

Nemrzí vás, že Západ byl
k hrozbě Putinova režimu po
anexi Krymu dost letargický
a nevnímal jeho imperiální
ambice?
To víte, že mrzí. My už osm

let říkáme, že jeho zločinecký
režimmusí být zastaven a
nemělo se čekat, až bude hůř,
ale jednat už dříve. Tak jsme
mohli předejít dalším Puti-
novým zločinům. Bohužel
Západ na nás nedal. To už je
všakminulost, teďmusíme
dělat všechno, comůžeme.

A pak přijmout Ukrajinu do
EU a NATO?
Určitě.

Olga Perebyjniseová se na
válku ve své zemi dívá i jako
žena, která sdílí osudy všech
ukrajinskýchmatek.

Karel Čapek ve své hřeMatka
vypráví o dramatu ženy, kte-
rá přišla o čtyři syny, ale na-
konec na obranu vlasti dá i
tomu poslednímu do ruky
pušku. Děje se teď právě něco
podobného na Ukrajině?
Ve válce vždycky nejvíc trpí

žena, protože je spoutaná
starostmi o děti, záchranu
rodiny. Musí shánět jídlo, lé-
ky, střechu nad hlavou. Má
neustálý strach o svémilova-
né. Můj vzkaz českým
matkám zní, že jedině jednota
násmůže zachránit. Včera
jsemmluvila s mladou dív-
kou, která sleduje seriál Hra o
trůny. Ptala se mě, jestli má-
me na Ukrajině nějakou Aryu
a zdamá takémeč. A já ji
řekla, že Aryinýmmečem na
Ukrajině je jednota Evropy,
která Putina nejvíc překvapila
a zaskočila. A jedině ta ho ta-
kémůže porazit.

728. února 2022 Deník
www.denik.cz



Válka není skoro nikdy překvapivá

IRENAOBERMANNOVÁ
spisovatelka

Ve čtvrtekmě v půl páté
ráno probudil mobil – ozná-
mení zásadní události
z ČT24. Věděla jsem, co se
stalo, a už jsem neusnula.
Když jsem slyšela Putinův
projev, měla jsem dojem, že
už neusnu nikdy. Jako by se
vrátilo všechno, co jsem
znala z dob, kdy jsme byli
državou Sovětského svazu.
Okupace nazývaná bratrskou
pomocí, válkamírovoumisí.
Se sovětským časem na věč-
né časy, vzpomenu si s hrů-
zou. Tak jako všichni, po-
slední dny jen čtu a poslou-
chám zprávy. Zpod nich za-
znívá údiv – jak je tomožné?

Jak se tomohlo stát. Tak to
mě začíná rozčilovat a počá-
teční lítost střídá vztek. Zlo je
totiž stále s námi. Zlo nemizí,
jen dříme. Že o něm nevíme
my, je lidské, ale námi zvole-
ní politici by s nímměli po-
čítat. To, co se teď
děje na Ukrajině, se
nestalo během chvíle.
Rusko k tomuto vo-
jenskému zásahu
dlouhodobě směřuje
a fakt, že to Evropská
unie nechtěla vidět, je
zdrcující. Ráda bych
nám všem trochu
osvěžila paměť, i když
je bohužel už pozdě.
V roce 1994 se Ukrajina

vzdala svých jaderných
zbraní za poskytnutí garancí
své národní bezpečnosti
a suverenity. V devadesátých
letech byla totiž nově vzniklá
Ukrajina jadernou velmocí.
Kdyby jí zůstala, možná by ji
Rusko vůbec nenapadlo. Byla
by vojensky silná. Ano, jsem

teď ve sféře kdyby. Kdyby
byly v řiti ryby, nebylo by
třeba rybníka... Chci tím říct,
že od anexe Krymumělo být
všem evropským politikům
naprosto jasné, co je Putin
zač. Obávám se, že bylo. Po-

kud teď říká prezi-
dent Zelenskyj, že
Ukrajina zůstala sa-
ma, neboli, že se na
ni všichni vybodli,
má bohužel pravdu.
Vždycky jsem byla

velkým příznivcem
EU. Považovala jsem
ji za jedinoumožnost
budoucnosti světa.
Myslím, že k ní začnu

být velmi kritická.
Přichází další ráno a já

hledám výsledek nočního
jednání EU. Nenalézám. Zato
se dočítám o bojích v Kyjevě
i jinde. Kde to vázne s těmi
sankcemi? Na rozdíl od EU
překvapil český prezident.
Připustil, že semýlil. Žádá
tvrdé sankce od EU.

Jenže začíná být jasné, že
sankce nebudou stačit. To-
talitní systémy se neohlížejí
na peníze. Jsou založeny na
ideologii, na snech o světo-
vládě a jsou schopny v jejich
prospěch přimět své lidi
k velkým obětem. Ptám se,
proč není možné, aby na
Ukrajině okamžitě zakročila
vojska NATO tak, jako se to
stalo v Kosovu? Proč se his-
torie stále tak hrůzně opa-
kuje, proč je vždy demokracie
o tolik slabší než vraždění
diktátorů? Proč nedokáže
vyspělá společnost zabránit
zabíjení, ochránit slabší?
Ukrajina je složitá země se
složitou historií. Ani její
směřování do Evropské unie
nebylo jednoznačné. Ale při-
pomeňme si, že ani Evropa
Ukrajinu ve své náruči neví-
tala. Poté, co se Ukrajina
vzdala jaderných zbraní, byly
reakce namožné členství
Ukrajiny uvnitř Unie chlad-
né. V roce 2007 se Evropská

komise odmítla k čemukoli
zavázat a vyjádřila pouze ja-
kousi vágní potřebu „roz-
sáhlé spolupráce“.

NELZE ZŮSTAT VKLIDU
Ale ani u nás přece nebylo
směřování do EU jednoznač-
né, ruská propaganda je silná
zbraň. I nyní v této smutné
době narážíme na sociálních
sítích na posty typu (cituji):
„Lidi se nechali ovlivnit stra-
chem, že začala válka, místo
aby byli vděční za to, comá-
me, protože tato situace se
nás netýká...“ Zakuklené
Rusko nás na sítích nabádá
nečíst, neposlouchat, igno-
rovat fakta. Ňuchňat si svoje
štěstíčko. A že za humny
umírají lidé? Já ale žiju, tak
co...
Mějme na paměti, že Putin

je setsakramentsky blízko.
Jeho záměry sahají dál než na
Ukrajinu. Pokud se nepodaří
zastavit ho teď, bude pokra-
čovat.

Poslední dobou trávím
hodně času se svými třemi
vnoučaty. Těší mě to. Ale
nemohu nemyslet na ukra-
jinské ženy v mém věku,
které se právě teď se svými
vnoučaty odebraly dometra,
aby se ukryly před palbou.
Nebo se pokoušejí uprch-
nout. Mají kam? Jediné, co
můžeme dělat, je pomáhat
každý sám za sebe. Každý
můžeme něco nabídnout.
Dívám se na fotografii

dvou Ukrajinci zajatých rus-
kých vojáků. Jsou to ještě
kluci, jeden z nich vypadá
jako dítě, je vyjukaný
a v očíchmá hrůzu. Dala
bych nevím co za to, abych
s nímmohlamluvit. Asi bych
měla tu čest s vypláchnutým
mozkem. Ale pod tím vším
má určitě touhu být doma
a honit holky. Mám chuť ho
pohladit. V každé válce trpí
nejvíc obyčejní lidé, ti, co si ji
nevymysleli. Všichni jsou
nevinní.

Pohledy na svět 
z různých stran
Více na Denik.cz/hlasy

NÁZORY NA TÉTO STRANĚ NEMUSÍ VYJADŘOVAT STANOVISKO DENÍKU

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, na tomto místě se budete každé pondělí potkávat s články osobností z nejrůznějších sfér veřejného života. Do projektu
Hlasy Deníku jsme zapojili vědce, politiky, spisovatele, zpěváky, herce a další lidi, o nichž si myslíme, že mají co říci. Ve světě, v němž se stále více
zavíráme do skupin s podobným názorem, chce Deník zprostředkovat různorodost, pestrost. Věříme, že vás tyto myšlenky inspirují. A třeba na ně

budete chtít odpovědět. Těšíme se na vaše dopisy, polemiky, názory, odpovědi. Pište, prosím, na e-mail nazory@denik.cz. Rádi vaše myšlenky zveřejníme.

HLASY  

ACOSIMYSLÍTE VY?
Budou k dohlednému ukončení války na Ukrajině stačit – třeba i nejtvrdší – sankce vůči Rusku
a současně nepřímá vojenská podpora Ukrajiny ze strany Západu? Nebo považujete konflikt
s NATO za nevyhnutelný? Pište na nazory@denik.cz. Vaše pohledy na věc rádi zveřejníme.

Služebník lidu

Eva TURNOVÁ
spisovatelka a hudebnice

Lidé často důvěřují schema-
tickým postavám z televizních
obrazovek víc než reálným li-
dem zmasa a kostí, kteří mají
příliš rušivých dimenzí. Tele-

vizní postava je většinou prostě
záporná, nebo kladná, a proto
k ní lidé často přilnou.
Není výjimkou, že členové

domácnosti při sledování se-
riálu rozjíždějí paralelní dialo-
gy: „Hele ho, ten je jak ty, taky jí
ignoruje…“
„No, jenže já mám na rozdíl

vod něj důvod!“
Když se někdy zajetá filmová

postava objeví v roli jiné, na-
stane v hlavách diváků chaos.
Kdekdo se ošíval, když se se-

riózní role komisaře Maigreta

zhostil Rowan Atkinson, který
měl do té doby punc mouly
Mr. Beana, jenž všechno pro-
trhne, upatlá,
rozšlápne, a do
toho se s něžně
atavistickým
výrazem šťourá
v nose.
V roce 2019 se zdálo, že na

Ukrajině tento teletrend do-
táhli do extrému, kdy se herec
v roli maloměstského učitele,
který se nečekaně stane prezi-
dentem, prezidentem nakonec

doopravdy stal. V seriálu „Slu-
žebník lidu“ rozkrývá všu-
dypřítomnou korupci, což se

stalo i reálným
tématem Volo-
dymyra Zelen-
ského v jeho
funkci skutečné-
ho prezidenta.

Široká veřejnost tehdy na-
pjatě očekávala další vývoj si-
tuace: Budou se dál diváci
uculovat nad komediantským
uměním svého hrdiny ze se-
riálu? A nebo ho budou vnímat

jako politika, jasného konku-
renta Putina, který ukrajinské-
mu prezidentovi ke kandida-
tuře nikdy neblahopřál?
Volodymyr Zelenskyj hned

po svém zvolení vzkázal post-
sovětským zemím, že „vsjo
vozmóžno“.
V souvislosti s nedávným

napadením Ukrajiny ruskými
jednotkami se prezident Ze-
lenskyj jednoznačně projevil
jako opravdový služebník
ukrajinského lidu. Z bývalého
performera se stal zodpovědný

státník, který odmítl nabídku
Spojených států na evakuaci
z nepřítelem devastované ky-
jevské metropole. Putin se na-
opak projevil jako šílený ko-
mediant typu hororového šaš-
ka Jokera, který vraždí všude
kolem sebe.
Doufejme, že jakkoli skep-

ticky dnes vypadá situace pro
Ukrajince, snad se vyplní Ze-
lenského věta „vsjo vozmóžno“
a jeho země neskončí v rukou
šílence.
Ať žije Ukrajina!

Pohledy na svět z různých stran
Více na Denik.cz/hlasy

Bublina Deníku

Premiér České republiky Petr Fiala

Právě jsem dostal zprávu, 
že Asociace výrobců 

lahůdek se jednomyslně 
shodla na zákazu názvu 

„ruské vejce“ a na návratu  
k „Henri vejci“.

Zlo je zlo. A je třeba to říct jasně

Tomáš JINDŘÍŠEK
reklamní amarketingový expert

Putin zahájil plnohodnotnou
invazi na Ukrajinu. Jde
o největší útok jednoho státu
proti druhému v Evropě od
druhé světové války. Putin se
obhajuje slovy, že hájí mír
a nejde o invazi, ale o ome-
zenou vojensku operaci s cí-
lem pouze „neutralizovat“
vojenský potenciál Kyjeva.
Podle něj je neakceptovatel-
né popisovat ruské vojenské
akce jako okupaci. Připomíná
to slavný Orwellův román
1984, ve kterém fiktivní Mi-
nisterstvomíru zodpovídá za
válku aMinisterstvo pravdy
používá lži a slogany: „Válka
jemír. Svoboda je otroctví.“
My, v demokratických

částech světa, jsme zvyklí
o věcech diskutovat, přemí-
tat a rozvažovat. Přemýšlíme
o názorech, motivech a prá-
vech všech stran a snažíme
se nevidět věci černobíle. Pak

se ptáme, zda jsme neměli
sami udělat něco lépe. To
patří k demokracii a zdravé
sebereflexi. Existují ale vý-
jimky, kdy je třeba jasně
a zřetelně říci, že to, co se dě-
je, je zlo.
Je fér přiznat, že nevíme, co

je teď správný postup. Máme
se jasně bránit a pomoci tře-
ba i vojensky, nebomáme
zajistit naše domovy a vydr-
žet to? Budou stačit sankce,
nebo je třeba vyvinout větší
tlak a riskovat větší konflikt?
Nevíme. Kdekdomá na to
názor a až s odstupem času
bude jasnější, zda a jaké jsme
udělali chyby.

ŘÍCI ZA KÝM STOJÍME
Jedním ze symbolických aktů
podpory je, že si Češi na Fa-
cebookumasivně přidávají
ke své profilové fotce ikonku
ukrajinské vlajky. Někteří
spoluobčané tuto aktivitu
zpochybňují se slovy, že
takhle válčit z „obýváku“
může každý a že dotyční
podporovatelé se stejně za
Ukrajinu bít nebudou.
Ano, nebudou. Jenmluvit
určitě nestačí. Ale je to první
krok. Přestat zpochybňovat
sami sebe a říct všemUkra-

jincům, že stojíme za nimi.
Synmá ruského spolužáka.
Ten ho pravidelně informuje,
že ruská armáda je silná
amocná. Ne, nezlobím se na
ruské děti, dokonce ani na
jejich rodiče. Jsou obětí silné
propagandy. Je ale třeba
i našim dětem vysvětlit, co si
my na západěmyslíme a kdo
je jasný agresor.

NEJHORŠÍ JE NEDĚLAT
VŮBECNIC
Můžeme začít tím, že to řek-
neme našim dětem, dáme si
na sociální sítě ukrajinskou
vlajku nebo oslovíme Ukra-
jince na ulici a řekneme jim,
že jsme při nich. Nebo třeba
pošleme peníze na dobro-
činnou sbírku. Samo o sobě
to nic nezmění, ale když nás
bude hodně, začne se vytvá-
řet tlak. Ty hlasy se pak zesílí,
například vmé reklamní
branži se dnes zapojila
spousta dobrovolníků a při-
pravují informační kampaně
na podporu Ukrajiny. Spous-
ta lidí vám řekne, že to nemá
cenu dělat. Nevěřte jim! Na-
opak platí známé úsloví:
„Má-li zlo triumfovat, potře-
buje jediné – aby slušní lidé
nedělali vůbec nic.“

Glosa
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www.denik.cz



Hrdina okresu

Moje hlava je plná Ukrajiny, přiznává Ivan Pljaseckij
MICHAL KÁVA

V
álečný konflikt
mezi Ruskem
a Ukrajinou vy-
pukl naplno
a ovlivnil i svět

sportu. Rodák ze Žmerynku
Ivan Pliasetskyi, nahrávač
volejbalového klubu Lvi
Praha, myslí 24 hodin denně
na své blízké a jen s největ-
ším sebezapřením trénuje.
„Pořád jsem na telefonu a
volám domů. Strejda bydlí
dva a půl kilometru od letiště
v Kyjevě, na které Rusové
útočí,“ líčil Pliasetskyi a hlas
mu zřetelně přeskakoval.
„Je hrozné, co se děje. Tak

tu situaci vnímá celý svět.
Ráno jsem volal mámě, která
říkala, že se budila a slyšela
výbuchy. Všichni z toho byli
vystrašení. Zapnuli televizi

a zjistili, co se děje, že je vál-
ka. Všichni říkají, aby se ne-
panikařilo, že to zvládneme.
Já doufám, že tomu tak
opravdu bude. Tohle není
žádná sranda a je těžké o tom
mluvit. Lidé se
snaží zachránit.
Co vím, tak zatím
můžou všichni
normálně naku-
povat. Je jasné, že
se snaží sehnat
potřebné věci, ne-
vědí, co bude dál,“
pokračuje.
„Mám strach o

celou rodinu a obecně o
všechny lidi na Ukrajině
včetně vojáků. Není přece
normální, aby v současnosti
začala válka. To se nedá po-
chopit. Chtěl bych, aby lidé
dokázali rozlišit, co vidí a co
čtou na internetu, protože je

na něm hodně falešných
zpráv. O situaci vychází hod-
ně nesmyslů. Je potřeba hle-
dat oficiální stránky a infor-
mace. Chci, aby všichni
Ukrajinci drželi spolu a lidé,

kteří podporují
Ukrajinu, aby
byli spolu. Jen
spolu situaci
zvládneme,“
míní.
Příbuznémá

i v Rusku. „Sestra
mojí babičky
a dvě tety jsou
z Ruska a tam si

myslí, že na vině je Ukrajina.
Jsoumimo. V Rusku si to
všichni myslí a jsou proti
Ukrajině,“ vypráví. „To snad
musí pochopit celý svět, že za
to nemůže Ukrajina. Jsem
naštvaný, nemůžu tomu
uvěřit,“ dodává.
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VOLEJBALOVÝ LEV Ivan Pljaseckij v akci. Foto: VK Lvi Praha

Tygři kousali. Cenné body brala Sparta
MICHAL KÁVA

P
ovedená neděle.
Hokejisté Sparty
vyhráli v posled-
ním únorovm ví-
kenduna domá-

cím ledě nad libereckými Bí-
lými Tygry 5:2 a i nadálemají
na dosah elitní čtyřku, která
zajišťuje přímý postup do
čtvrtfinále. Na třetí Pardubi-
ce i čtvrtou Plzeň ztrácí
sparťané dva body, přičemž
Západočeši mají o zápas více.
Vše takmá Sparta ve svých
rukách.
„Liberec držel více kotouč

na holi a byl více ve hře, my
jsme zaseměli rychlejší pře-
chod do útoku, měli jsme
lepší produktivitu a tím, že
jsme výsledkově odskočili,
tak jsme třetí třetinu zvládli
i přes oslabení. Byli jsme
produktivnější, využili jsme
šance, ale Liberec byl silnější
na puku a více diktoval hru,“
přiznal sparťanský kouč Josef
Jandač.
Jeho slovamožná při po-

hledu na výsledek zní poně-
kud podivně, ale konečný
výsledek je pro liberecké Bílé
Tygry opravdu krutý. „Sou-
peř nám dnes dal lekci z
produktivity. Nemyslím si,
že první dvě tře-
tiny to byl až

tak velký rozdíl, aby byl stav
5:1. My jsme ale udělali chy-
by, které Sparta potrestala,“
řekl liberecký trenér Patrik
Augusta.
Aměl pravdu, byla to

učebnicová lekce z produk-
tivity. Po vyrovnaném výko-
nu se šlo do šaten po dvou
třetinách za stavu 5:1. „Máme
za sebou náročné utkání. Ví-
me, že Liberec je velice silný
soupeř s propracovaným
systémem. Přiznám se, že se
proti nim hraje těžko. Za vý-
hru jsem rád z osobního i tý-
mového hlediska,“ řekl
útočník Sparty David Tomá-
šek. On a parťákMiroslav
Forman se v zápase trefili
dvakrát.
V novém týdnu čekají

Spartu tři zápasy. V úterý ve
Zlíně, v pátek v Karlových
Varech, v neděli doma se Zlí-
nem.

Foto: CPA

Česká krasobruslařka má  
za sebou životní olympiádu,  
nadvládu mladičkých Rusek neřeší

Eliška Březinová

 ROZHOVOR

Komentář

TOMÁŠ POHANKA
sportovní redaktor Deníku

Nejtvrdší trest

Od pondělního večera je
Evropa ve válečném kon-
fliktu. Předchozí neustálé
harašení zbraní ze strany
Ruska došlo svého naplně-
ní. Ruský prezident Vladi-
mir Putin poslal na Ukraji-
nu jednotky své armády.
Politika, řeknou si všichni.
Ano, je to politika, ale co je
sport sportem, tak se vždy
úzce dotýkala i jeho. A po-
kud nad ní sport, resp. jeho
představitelé mávli rukou,
bylo to vždycky špatně.
V žádném případě si na
těchto řádcích nechci hrát
na politologa, rozhodně ne.
Ale názor na to, jak by se
měly k jednoznačné a neo-
mluvitelné agresi Ruska
vůči sousední Ukrajině po-
stavit jednotlivé meziná-
rodní sportovní organizace,
mám jednoznačný. Bez ja-
kéhokoliv pardonu bych
Rusko vyloučil ze všech
mezinárodních akcí typu
mistrovství světa, Evropy či
olympijských her. A to ve
všech sportovních odvět-
vích! Samozřejmě, vím,
ruští sportovci za nic z toho
nemohou. Bohužel pro ně
jsou však reprezentantem
státu, který má o čistotě a
fair-play velice svérázné
názory. Jakoby nestačilo,
jak posledních dvacet let
ruští sportovci doslova
znevažují prakticky každé
olympijské hry jejich do-
pingovými skandály. A jak
bylo několikrát prokázáno,
stát nejenže o tom všem
věděl, ba co víc, on byl do-
konce hlavním organizá-
torem této špíny. Prezident
Putin se rád ukazuje, působí
to často až směšně, jako
zdatný sportovec. Mimo ji-
né také jako výborný hoke-
jista, jemuž dalekomladší
legendy Bureho či Fetisova
nesahají ani po kotníky.
Tak ať dostane na vědomí,
že v nejbližším roce či dvou
své sportovní miláčky na
světovém fóru neuvidí.
A pokud nedojde ke změně,
tak i déle. Naleznou vůdci
světového sportu potřebnou
odvahu k radikálnímu, ale
naprosto nutnému kroku?

928. února 2022 Deník
www.denik.cz



ROZHOVOR | Osobnost českého sportu
Krasobruslařka ELIŠKA BŘEZINOVÁ (26)má za sebou životní vystoupení pod pěti kruhy a říká:

Chci jet na další olympiádu, bavímě i studium
VÁCLAV PETRŮ

P
ro spoustu čes-
kých sportovců
dopadla olym-
piáda v Pekingu
zklamáním. Jed-

nou z výjimek byla kraso-
bruslařka Eliška Březinová,
která obsadila po sérii osob-
ních rekordů v závodě žen
dvacátou pozici. Po krátkém
programu jí patřila dokonce
dvanáctá příčka. Brněnská
rodačka zažila vrchol kariéry
až před svými šestadvacátý-
mi narozeninami a v součas-
ném krasobruslařském světě
je tak trochu unikátem.
Ve smečce dětských hvěz-

diček působila jako veterán-
ka, vždyť zlato si na olym-
piádě vyjela sedmnáctiletá
Anna Ščerbakovová. Zatímco
většina jejích bývalých sou-
peřek už dávno dala svému
sportu sbohem, Březinová
nevylučuje ani pokus o účast
na příští olympiádě
vMiláně a Cortině
d'Ampezzo v roce
2026, kdy jí bude
třicet.
„Určitě je to

proměmoti-
vace, protože
olympijská
atmosféra je
kouzelná. Je to
něco jiného než
mistrovství světa,
ve výpravě si připadáte
jako jedna velká rodina. Kra-
sobruslení mě baví,“ povídá
brněnská rodačka ze známé-
ho krasobruslařského rodu
Březinů, která se na novém
zimáku v Kuřimi na Brněn-
sku chystá na blížící se svě-
tový šampionát.

Na olympiádě se hodně
mluvilo o případu patnácti-
leté krasobruslařky Kamily
Valijevové, jak jste situaci
vnímala vy?
Snažila jsem se to všechno

eliminovat. Věděla jsem, o co
se jedná a co se řeší, ale ne-
četla jsem o tom v podstatě
žádné články. Snažila jsem se
soustředit sama na sebe
a neřešila to. Prakticky doteď
jsem žádné texty nevyhle-
dávala. Říkám si, že když to
není vmých silách nějak
změnit nebo s tím něco udě-
lat, nemám s tím nic společ-
ného.

Přesto už se kvůli přístupu
despotické ruské trenérky
Eteri Tutberidzeové, která
neúměrně drilujemladé
dívky, hovoří o navýšení
minimální věkové hranice
pro účast na velkých světo-
vých akcích. Co na to říkáte?
Je fakt, že v poslední době

je těch patnáctiletých holek
víc, ale na druhou stranu jich
tam pár bývalo vždy. Teď je
to tak, že procento patnácti-
letých a šestnáctiletých se
neustále zvyšuje. V létěmá
být kongres, tak uvidíme.

Jak se cítítemezi takmladý-
mi holkami?
Když jsem začínala jezdit

mezi dospělými, bylomi taky
patnáct let amezi staršími
jsem si připadala opravdu
mladě. Těch pětadvacetile-
tých krasobruslařek totiž
v té době bylo daleko víc, teď
se situace obrátila, ale beru
to tak, jak to je. Kdyžmá ně-

kdo nad dvacet let a je
v popředí, jde o ra-
ritu.

Vám to ale vše
sedlo právě
teď na
olympiádě
v Pekingu.
Jak se na své
vystoupení
díváte s odstu-

pem?
Velice dobře, poda-

řilo se vytvořit si osobní re-
kordy a každý by si přál vy-
tvořit si osobák zrovna na
olympiádě, jako se to poved-
lomně. Je tomůj kariérní
úspěch. Už to, že jsem se na
ni kvalifikovala, byl milník.
Když k tomu připočteme, že
jsem si tam vytvořila osobní
rekordy, je to super.

Byla to vaše první účast na
olympijských hrách, jak jste
si je užila?
Byli jsme tam skoroměsíc,

ale klidně bych tam byla ješ-
tě další měsíc. Snažila jsem si
užívat, co šlo. Na začátku se
objevily pozitivní případy
koronaviru, a i proto jsem se
nezdržovala v klubovně
a vyloženě se soustředila na
závod v týmových soutěžích.
První týden jsem byla opatr-
ná, ale potom si to začala víc
užívat. Byla jsem se podívat
na všechny sporty, které se

konaly v Pekingu, viděla
jsem třeba ženský hokej. Je-
diné, co jsem nestihla, byli
naši curleři, protože jejich
zápasy se konaly zrovna
v týdnu, kdy jsem si dávala
větší pozor. Mrzí mě, že jsem
se nedostala do dalších ves-
nic, protože byly daleko.
V autobuse bychmusela do-
hromady strávit tři a půl ho-
diny, což je moc.

Už jste zpět v realitě, jak vy-
padaly první dny po návratu
z Číny do Brna?
V pondělí jsme přiletěli,

úterek byl odpočinkový a od
středy už zase trénuju, pro-
tožemistrovství světa
vMontpellier je za rohem.
Zatím ještě ani nebyl pořád-
ně čas setkat se s ostatními,
v pátek jsemměla navíc
školu.

Loni jste dokončila studium
oboru kondiční trenér na
Masarykově univerzitě v Br-
ně, nyní studujete učitelství
tělesné výchovy pro základ-
ní a střední školy. Je to směr,
kterým se budete ubírat po
kariéře?
Uvidím, mám to trochu

otevřené, oba oborymají
spojitost s krasobruslením,
jdou k sobě dohromady.
Uvidíme, jakým směrem se
vydám, chci ale nějakým
způsobem zůstat u kraso-
bruslení. Každopádněmě
studium baví, jinak bych to
nedělala. Jsem na kombino-
vaném studiu, takžemám
školu jeden den v týdnu
a nijakmě to neovlivňuje
v tréninku. Školu jsem při-
tom začínala proto, abych
mohla na univerziádu. Pak
mě to studium chytlo a taky
jsem poznatky, třeba
o správné výživě pro spor-
tovce, využila při kariéře.

Trénuje vás otec
Rudolf Březina.
Není to trochu
zvláštní, když
vás vede tak
blízký člověk?
Trénujemě

teprve pět
nebo šest let.
V dětství mě
vedli jiní trenéři.
Je to tak lepší, že
mě začal trénovat
později. Když je totiž člověk
dospělý, už je přece jenom
jiný a dokáže věci vnímat
a přijmout od otce jinak.
Takžemě začal trénovat ve
správné době.

Byla vaše cesta ke kraso-
bruslení jasná, když byl otec
krasobruslař?
Zkoušela jsem i jiné sporty,

třeba v sedmi jsem začala se
sportovní gymnastikou,
v létě dělala i jiné aktivity. Na
bruslích jsem poprvé stála
v pěti, tedy spíš poťapkávala
na ledě. (smích) Pořádně tré-
novat jsem začala v šesti.
Krasobruslení mi bylo ze
všeho nejbližší a takymi zů-
stalo. Kdybymě nebavilo,
určitě ho nedělám.

Elitním českýmkrasobrus-
lařem se stal také váš o šest
let starší bratrMichal, byl
pro vás inspirací?

Rozhodně. Bylomotivační
sledovat ho, jak získal stříbr-
noumedaili namistrovství
světa juniorů, jsem ráda, že
jsem s ním namistrovství
Evropy a na olympiádě
mohla strávit tolik času.

Oženil se ale do Kalifornie,
kdemá rodinu. Jak zvládáte
udržovat kontakt?
Občas si zavoláme nebo

napíšeme. Vzhledem k tomu,
že jemezi námi devítihodi-
nový časový posun, je to slo-
žité. Když vstane, jde na tré-
nink, volnomá až ve tři od-
poledne jejich času, kdy je
u nás půlnoc. Je ale super, že
teď spolu trávíme i díky
šampionátům a olympiádě
víc času.

To se ale taky změní, protože
letos ukončí svou bohatou
kariéru. Prožíváte to s ním?
Je to takové složité, konec

vždymusí přijít a člověk se
s tímmusí smířit. Zatím

to nijak neprožívám,
asi si to teprve
uvědomím
časem, až
opravdu při-
jde ta chvíle
jeho konce.

Kvůli koro-
navirové situ-
aci hovoříte na

dálku také se
svým dalším trené-

rem, legendárním českoslo-
venskýmkrasobruslařem
Jozefem Sabovčíkem, který
žije v USA.
Je to tak, v podstatě dopo-

sud spolu probíráme trénin-
ky online přes video, vždy
mu hlásím, co se povedlo
a nepovedlo, jaká byla pro-
centuální stabilita skoků, na
závodech jsme spolu napo-
sledy byli na přelomu září
a října, viděli jsme se aspoň
tam, ale od té doby jsem se
s ním nepotkala. Kvůli koro-
navirové situaci a těm re-
strikcím nemohl přijet ani na
olympiádu.

Před seboumáte světový
šampionát ve francouzském
Montpellier, který startuje
21. března. S jakými cíli na
něj pojedete?
S podobnými jako na

olympiádu, tedy užít si to
amít ze sebe radost.

NEZAHÁLÍ. Eliška Březinová se hned po olympiádě začala připra-
vovat namistrovství světa. Kromě tréninkové šichty na zimním
stadionu v Kuřimi má také studijní povinnosti. Foto: Deník/Jiří Sláma

„Zkoušela jsem
i jiné sporty. Na

bruslích jsem poprvé
stála v pěti, tedy spíš
poťapkávala. Pořádně
trénovat jsem začala

v šesti.“

„Když jsem
začínala jezdit mezi
dospělými, bylo těch
pětadvacetiletých

krasobruslařek daleko
víc. Teď se situace

obrátila.“

INZERCE
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Ledecká ve sjezdech zářila,
vyjádřila podporu Ukrajině
DAVID AKO

M
imořádně
povedený
víkendmá
za sebou
zimní oboj-

živelnice Ester Ledecká.
Šestadvacetiletá závodnice
totiž navázala na sobotní ví-
tězství ve sjezdu Světového
poháru ve švýcarské Crans
Montaně druhýmmístem ve
stejné disciplíně – po život-
ním víkendu, při kterém se
Ledecká postavila dvakrát po
sobě na stupně vítězů (z Če-
šek se to povedlo pouze ryzí
slalomářce Šárce Strachové),
se rodačka z Prahy v průběž-
ném pořadí sjezdu posunula
z devátéhomísta na čtvrté.
„Mám hroznou radost a jsem
ráda, že jsem to zvládla zrov-
na tady, kde jsem tominulý
rok nabořila do sítí. Je to
hodně specifická sjezdovka,
řekla bych, že je promě jedna
z vůbec nejtěžších. Je tam
spousta zajímavých pasáží,
které semusí projet perfekt-
ně. Moc jsem si to užila, chci
poděkovat celému týmu,
který odvedl perfektní práci,“

zhodnotila Ledecká své
úspěšné tažení.

ZÁZRAČNÉ ZOTAVENÍ
Ledecká odjížděla z olympi-
ády se zdravotními pro-
blémy, které si přivodila při
tréninku na závěrečný sla-
lom, českou bojovnici ale dal
zázračně rychle do pořádku
tým doktorů a fyzioterapeu-
tů. „Je to lepší, v trénincích
jsem to sice ještě trochu cíti-

la, ale v závodě už to bylo
dobré. Moc děkuji všem těm
doktorům a fyzioterapeu-
tům. Chci poděkovat i profe-
sorovi Kolářovi, že se o mě
teď poslední tři dny, co jsem
byla v Praze, postaral,“ byla
Ledecká v cíli vděčná.
V elitní sjezdové trojici

skončila Ledecká ve světo-
vém poháru potřetí v řadě,
na lyžích se jedná už o osmé
umístění namedailovém

pódiu, v paralelních disciplí-
nách na snowboardu vy-
stoupala na stupně třiatři-
cetkrát. „Jsem ráda za to, jak
zatím sezona probíhá, ale
musím se soustředit na zá-
vody, které jsou předemnou
a odvedla dobrý výkon,“ zů-
stává Ledecká obezřetná.

PODPORAUKRAJINĚ
Pro Ledeckou nebylo jedno-
duché se při závodech od-
prostit od situace na Ukraji-
ně, kde dochází kmasivním
útokům ruské armády, které
velmi znatelně pociťují i ne-
vinní civilisté. „Hrozně bych
si přála, aby ty boje vždycky
probíhaly jenom na sporto-
vištích a sjezdovkách. Todle
je prostě šílený, co se děje,
bohužel nejsem ani v pozici,
kdy bych to nějakmohla
ovlivnit. Nicméně doufám, že
ty lidi, který to ovlivnit do-
kážou, tak to udělaj. Jsem sa-
mozřejmě pro mír,“ říká jas-
ně Ledecká.
Tu čeká na lyžích další vy-

stoupení příští týden ve švý-
carském Lenzerheide, kde je
naplánovaný superobří sla-
lom.

DOKONALÉ JÍZDY. Ester Ledecká se vyhoupla v celkovém pořadí
sjezdu na čtvrtémísto. Foto: ČTK / AP / Marco Trovati

Sportovní sankce proti Rusku podpořil český fotbal i hokej
DAVID AKO

Ž
e politika a sport
k sobě nepatří? Tato
fráze byla naprosto
po zásluze rozcupo-
vána po brutálním

vpádu ruských vojsk na úze-
mí Ukrajiny. Konkrétní
sportovní reakce proti rus-
kému režimu jdou i z českých
vod.
Výkonný výbor Fotbalové

asociace České republiky po-
tvrdil, že se připojí k Polsku,
které odmítlo nastoupit
k utkání baráže o fotbalové
mistrovství světa v Kataru.
V případě postupu české re-
prezentace přes Švédsko by
totiž byla reálná šance, že
fotbalová reprezentace na-

stoupí proti Rusku vMoskvě.
„Výkonný výbor pověřil
předsedu Petra Fouska a ge-
nerálního sekretáře FAČR
Michala Valtra jednáním
směrem k UEFA a FIFA ve
věci rozhodnutí výkonného
výboru nehrát případné
utkání proti Rusku,“ uvedla
FAČR v oficiálním prohláše-
ní. Zmiňovaná dvojice se na-
víc zúčastní jednání o tom,
aby byly ruské kluby vyřaze-
ny ze všech soutěží pod hla-
vičkou UEFA. Tato organiza-
ce už rozhodla o přesunutí
konání finále Ligymistrů
z Petrohradu do Paříže.
Současná válečná krize

dopadla i na ruskéhomiliar-
dáře Romana Abramoviče,
který po nátlaku jednoho

z členů britského parlamen-
tu předal „dozor a péči“ nad
fotbalovou Chelsea správní
radě klubové charitativní
nadace.

EUROHOCKEY TOUR BEZ
RUSKA
V sobotu se vyjádřil k sou-
časné ruské invazi na Ukra-
jině i prezident hokejového
svazu Tomáš Král. Ten chce
zrušit všechny zápasy repre-
zentace proti ruským výbě-
rům, Rusové pravděpodobně
nebudou pozváni ani na
České hokejové hry. „Vzhle-
dem k pokračující ruské
agresi na území Ukrajiny na
něm navrhne okamžité zru-
šení dvoustranných repre-
zentačních akcí s účastí ho-

kejistů Ruské federace,“
uvedl svaz v tiskové zprávě.
Je ale více než pravděpo-

dobné, že válečný konflikt
zasáhne i do větších akcí
a Rusko se nebude účastnit
seniorskéhomistrovství
světa ve Finsku či světového
šampionátu juniorů v Kana-
dě.
O své účastníky přichází

i ruská Kontinentální hoke-
jová liga. Po finském Jokeritu
Helsinky se ze soutěže od-
hlásil i lotyšský celek Dina-
mo Riga.
Mezinárodní lyžařská fe-

derace zrušila všechny závo-
dy Světového poháru konané
v Rusku, konat se nebude ani
Velká cena Ruska formule 1
v Soči.

Spanilá jízda Veselého skončila až ve finále
DAVID AKO

D
ostat se z kvali-
fikace až do fi-
nále velkého
turnaje je
kumšt. Český

tenista Jiří Veselý to dokázal,
ve finále turnaje v Dubaji
podlehl Rusovi Andreji
Rubljovovi 3:6 a 4:6 a na třetí
nejcennější titul v kariéře
nedosáhl. „Tento turnaj mi
dodá spoustu pozitivních
věcí pro příští týdny aměsí-
ce. Doufám, že jsem na
správné cestě,“ řekl k sen-
začnímu tažení Veselý.

SKALPY SVĚTOVÝCH
HVĚZD
Levorukého tenistu v loň-
ském roce zabrzdil prodělaný
covid a autonehoda. „Když se
nedaří, ztrácíte trpělivost
i víru, ale jeden turnaj může
změnit vše. Proto doufám, že
tohle je prvním krokem
správným směrem,“ řekl Ve-

selý.
Příbramský rodák semohl

v Dubaji stát vůbec prvním
kvalifikantem v historii, kte-
rý prestižní podnik opanuje,
za své tažení v turnaji se ale
nemá vůbec za co stydět. Po
projití dvoukolovou kvalifi-
kací totiž porazil tenisty na-
prosté světové špičky –
Chorvata Marina Čiliče, Špa-
něla Roberta Bautistu, býva-

lou světovou jedničku No-
vaka Djokoviče či talentova-
nou kanadskou kometu De-
nise Shapovalova. Až ve fi-
nále Veselý po srdnatém boji
padl se sedmýmhráčem
světa Rubljovem po jedna-
osmdesáti minutách. „Byl to
bláznivý týden, fantastický.
Začal jsem v kvalifikaci a pak
odehrál v hlavní soutěži zá-
pasy proti úžasným hráčům.

Snažil jsem se hrát co nejlépe
a zčistajasna vyhrával. To
bylo úžasné,“ řekl Veselý při
převzetí trofeje za finálovou
účast.

ZNOVU ČESKOU
JEDNIČKOU
Spanilá jízda navíc katapul-
tuje Veselého ze 123. místa
světového žebříčku ATP na
74. pozici, která z něj udělá
opět českou jedničku. K vel-
kému úspěchumu dozajisté
pomohla i účast jeho nej-
bližších v hledišti. „Jakmile
máte rodinu, úplně to změní
vaše priority. A že je tumám,
je promě velká podpora. Ne-
musím přemýšlet nad tím,
jestli jsou doma všichni
v pořádku. Tento turnaj mi
dodá spoustu pozitivních
věcí pro příští týdny aměsí-
ce. Doufám, že jsem na
správné cestě,“ věří Veselý
v udržení slibné formy.
Povede semu navázat na

tituly z Puné a Aucklandu?

ZPÁTKY VE FORMĚ. Jiří Veselý se dostal z kvalifikace hvězdné
obsazeného turnaje v Dubaji až do finále. Foto: ČTK / AP / Kamran Jebreili
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* Nabídka ovoce a zeleniny neplatí pro filiálky: 
Ostrov, Praha-Hloubětín, Praha-Palmovka.

100 G VÝROBKU
VYROBENO

ZE 130 G MASA

KMOTR
Pikante/
Capone 
se zeleným 
pepřem/Pepé
460 g
(=100 g 18,46)

26,90
39,90

SUPER CENA- 32%

84,90
114,90

SUPER CENA- 26%

9,90
14,90

SUPER CENA- 33%

44,90
73,90

SUPER CENA- 39%

NABÍDKA 
PLATÍ OD 28. 2. 

DO 1. 3. 2022

odrůda Lucasova

* Hrušky 
zelené
dovoz Nizozemsko
I. jakost
1 kg

ORION
Studentská pečeť
Naruby
mléčná
45 g
(=100 g 22,00)

ALOE VERA
Nápoj
1,5 l PET láhev
(=1 l 29,94)
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TÉMA | Malý a velký sport

 
Český sport nemá ministra. Kdo mu tedy vládne? Šéf olympioniků, vlivní byz-
nysmeni, někdo z dlouhé řady funkcionářů, nebo snad nový premiér? Kdo urču-
je, kam potečou peníze a zda hvězdy budou mít důstojné podmínky na přípra-
vu? Deník už popáté sestavil žebříček nejvlivnějších osobností českého sportu.  

11.
↑
+1 

Pavel Paska 
fotbalový manažer

12.
↓
-3

Viktor Kolář 
šéf sportovní agentury

13. ○
David Vaněk
generální ředitel Fortuny

14. ○
Petr Fiala
premiér

15.
↑
+5

Daniel Beneš 
šéf fi rmy ČEZ

16. ○
Petr Bříza
místopředseda federace IIHF

17.
↑
+2

Hana Moučková 
starostka Sokola

18. ○
Libor Zábranský
majitel hokejové Komety

19. ○
Lenka Bradáčová
vrchní státní zástupkyně

20. ○
Ivo Rittig
vlivný lobbista

Rozdíl oproti žebříčku z června 2021

↑ postup nahoru

↓ sestup dolů

× beze změny
○ nová osobnost

SKOKANI

Jaromír Jágr 
Své Kladno drží jakž takž 
nad vodou, stal se i členem 
hokejové „vlády“, tedy sva-
zového výkonného výboru. 
Klíčový je ale hlavně jeho 
neformální vliv: ať už se 
jeden z nejlepších hoke-
jistů všech dob vyjadřuje 
k čemukoli, vždy se vyplatí 
naslouchat.

Petr Fiala, Petr 
Gazdík, Zbyněk Sta-
njura 
Covidová krize jasně ukáza-
la, jak je pro sport důležité, 
aby měl zastání v nejvyšších 
politických patrech. Dvoj-
násob to bude platit nyní, 
kdy státní rozpočet čekají 
masivní škrty.

David Vaněk 
Vliv šéfa sázkového obra 
přesahuje české hrani-
ce a uplatňuje se v celé 
střední Evropě. V tuzemsku 
je k nepřehlédnutí spojení 
Fortuny se dvěma nejvyššími 
fotbalovými soutěžemi.

Lenka Bradáčová 
Na první pohled vypadá 
ve sportovním žebříčku 
trochu podivně, ale právě 
nejvyšší státní zástupkyně 
je ústřední fi gurou ve sna-
ze rozmotat zpuchřelou 
pavučinu korupčních vztahů 
v českém fotbale, kterou 
po léta tkali Roman Berbr 
a spol.

Ivo Rittig  Muž s vizáží 
bodrého strýce a pověstí 
mistra zákulisních pletich 
a kšeftů je ve světě sportu 
zaháčkován tak trochu 
po „rittigovsku“: ví se o něm, 
že je milovníkem MMA, 
v němž se pohybuje už léta 
a dokáže leccos zařídit. Jeho 
koněm je miláček bulváru, 
zápasník Karlos Vémola.

ODPADLÍCI

1. ↑
+3

Filip Neusser
šéf Národní sportovní agentury

2. ↑
+3

Daniel Křetínský
spolumajitel fotbalové Sparty

3. ↓
-2

Miroslav Jansta
šéf České unie sportu

4. ↑
+4

Jaroslav Tvrdík
boss fotbalové Slavie

5. ○ Pert Gazdík
ministr školství

6. ↓
-4

Jiří Kejval
šéf Českého olympijského výboru

7. ↓
-1

Petr Fousek
předseda fotbalové asociace

8. ○ Jaromír Jágr
hokejista

9. ○ Zbyněk Stanjura
ministr fi nancí

10. ↓
-3

Tomáš Král
šéf hokejového svazu

Žebříček 

vznikl 

na základě 

hlasování 

redaktorů 

Deníku

NOVÁČCI

Filip Šuman
Loni po víc než 
dvaceti letech 
skončil ve funkci 

šéfa fl orbalu, 
v ČOV má 
na starost 
neolympijské 
sporty.

Petr Syrovátko 
 Vlivnému podni-
kateli stále patří 
extraligoví Bílí 
Tygři Liberec, 

v hokejovém 
prostředí jsou 
ale i těžší 
váhy.

Miroslav Pelta 
 Víc času než fotba-
lem dnes někdejší 
svazový boss tráví 

u soudů a sna-
hou vyhnout 
se vězení. 
Jeho vliv záko-
nitě upadá.

Loni po víc než 
dvaceti letech 
skončil ve funkci 

 Víc času než fotba-
lem dnes někdejší 
svazový boss tráví 

 Vlivnému podni-
kateli stále patří 
extraligoví Bílí 

Daniel Křetínský 
Spolumajitel pražské Sparty, 
mediální magnát a jeden z nejbo-
hatších Čechů zamířil 
do nejvyšších 
fotbalových 
pater, když ma-
jetkově vstoupil 
do londýnské-
ho klubu West 
Ham United. Co 
na tom, že na Letné 
mu sportovní 
úspěch jaksi 
stále uniká.

Jaroslav Tvrdík 
Ať už někdejšího ministra obrany 
uznáváte, nebo mu nemůžete 
přijít na jméno, nedá 
se popřít, že pod 
jeho taktovkou 
(a díky čínským 
milionům) se ze 
Slavie stal neo-
třesitelný vládce 
českého fotbalu. 
Válí i na evropské 
scéně.

Daniel Beneš  Nepatří mezi 
bývalé sportovce, není svazovým 
funkcionářem. Jeho vliv je přesto 
obří: ČEZ je totiž jed-
ním z největších 
sponzorů sportu 
v Česku. A kdo 
by nechtěl být 
zadobře s někým, 
kdo rozděluje de-
sítky milionů. Ob-
zvlášť během 
energetické 
krize.

CO ŘÍKÁ VÍTĚZ?
Funkci šéfa Národní sportovní agentury Filip Neusser převzal 
po chaotické vládě Milana Hniličky a nutno uznat, že zánovní insti-
tuci vrátil (alespoň částečně) důvěryhodnost. Zároveň se nebojí jít 
do konfl iktu a mluvit o ožehavých problémech.

„Český sport byl 30 let zanedbáván a přede mnou je mnoho úkolů, 
takže toto vítězství beru zejména jako impuls pro mou další práci pro 
český sport,“ říká Neusser. Sám by největší „hráče“ českého sportu 
hledal spíš mezi politiky. „Když si vezmeme současné problémy čes-
kého sportu, mezi které patří velmi zanedbaná a chybějící sportovní 
infrastruktura, považuji osobně za nejdůležitější lidi pro český sport 
pana premiéra Fialu a pana ministra fi nancí Stanjuru, protože bez 
státních prostředků nedokážeme situaci s chybějícími sportovištěmi 
napříč republikou nijak vyřešit.“ 

Podle Neussera jsou hlavní potíží českého sportu – jak jinak – 
fi nance. Přesněji řečeno jejich nedostatek. „Musíme jednoznačně 
navýšit rozpočet českého sportu, protože nám na mezinárodní 
scéně ujíždí vlak a velikostně srovnatelné země, jako je Švýcarsko, 
Maďarsko, Rakousko, investují ročně do sportu desítky miliard.“

Nejvlivnější osobnosti českého sportu 

Fotbal nebo hokej? VMladé Boleslavi vedou podle sociálních sítí
bruslaři. O slovo se ale výrazně hlásí také florbalový šampion
FILIP ARDON

V
Mladé Boleslavi
se hraje na nej-
vyšší úrovni jak
fotbal, tak hokej.
Který z týmů je

ale ve středočeskémměstě
jedničkoumezi fanoušky?
Zajímavé porovnání může
nabídnout pohled na sociál-
ní sítě obou klubů.
FKMladá Boleslav působí

v naší nejvyšší fotbalové
soutěži už od sezony
2004/05 a od této doby se
stala jejím tradičním účast-
níkem. Největšími úspěchy,
na které klub dosáhl, zůstá-
vají dva pohárové triumfy
z let 2011 a 2016. Fotbalisté

hrají své domácí zápasy
namladoboleslavském
Městském stadionu, který
má kapacitu pět tisíc diváků.
Co se týče podpory na so-

ciálních sítích, můžou se
fotbalisté Mladé Boleslavi
pochlubit více než dvojná-
sobným počtem příznivců.
Na Facebooku je sleduje více
než 10 700 lidí a na In-
stagramu překračuje počet
sledujících hranici sedmi ti-
síc. Twitterový účet klubu
pak sleduje šest tisíc uživa-
telů.
Druhým velkým hráčem

namladoboleslavském
sportovním trhu je hokejový
Bruslařský klub, který se
prokousal do nejvyšší sou-

těže až deset let po fotbalis-
tech. Extraligu hraje od se-
zony 2014/15. Ke svým do-
mácím zápasům nastupují
hokejisté ve ŠKO-ENERGO
Aréně s kapacitou 4 200 di-
váků.
Přestože tradici v nejvyšší

soutěži mají bruslaři kratší,
na sociálních sítích vzbuzují
mezi fanoušky o něco větší
zájem než jejich fotbaloví
kolegové. Na Facebooku je
sleduje více než 11 800 uži-
vatelů a rovněž na Instagra-
mu překročili hranici deseti
tisíc sledujících. V porovnání
s fotbalisty jsou na tom hůře
jen na Twitteru, kde hoke-
jový klub sleduje přes 3 300
uživatelů.

Na sociálních sítích je ale
důležitá zejména interakce
s fanoušky, která se může
proti celkovému počtu sle-
dujících zásadně lišit. Na
výsledkové grafiky hokejistů
reaguje na Facebooku v pří-
padě porážky jen okolo čty-
řiceti až padesáti uživatelů.
Jakmile tým vyhraje, rostou
tato čísla až k několika stov-
kám. V případě fotbalistů se
reakce pohybují stále jen
v řádu desítek.
Oba týmy z Mladé Bo-

leslavi prošly v této sezoně
změnou na postu trenéra.
Nabízí se proto srovnání, jak
fanoušci na sociálních sítích
reagovali na tuto zprávu.
Na oznámení o konci trenéra

Karla Jarolíma reagovalo
na Facebooku fotbalového
klubu pouhých 96 fanoušků.
Pod statusem se objevilo
ještě 53 komentářů a zpráva
měla 12 sdílení. Instagra-
mový účet přidal dalších 351
reakcí.
To nečekaný konec Pavla

Patery na lavičce bruslařů
vzbudil větší pozdvižení.
Na příspěvek reagovalo 198
uživatelů, kteří přidali také
55 komentářů a postarali se
o 13 sdílení. Na Instagramu,
který poslední dobou stále
nabírá na síle, reagovalo
na tuto zprávu dalších 671
uživatelů.
Přestože se to může zdát

jakomalichernost, sociální

sítě se v posledních letech
staly významným ukazate-
lem popularity a zájmu ve-
řejnosti. Pokud se budeme
řídit podle nich, můžeme
říct, že sportovní jedničkou
vMladé Boleslavi je o kousek
hokejový klub.
Pro úplnost ale dodejme,

že toto středočeské město
má ještě dalšího silného
hráče. Florbalový klub, který
je v Superlize úřadujícím
šampionem, sleduje na Fa-
cebooku téměř osm a půl ti-
síce a na Instagramu do-
konce devět a půl tisíce uži-
vatelů! Je tedymožné, že
v tomto ohledu budemít
Mladá Boleslav brzy nového
krále.
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TOP 10
Nadávky bez vulgarit, které vedly k červené kartě

INZULTACE V LIBOUNI:  Když hráč tahá rozhodčího za ucho
Už z předešlých vět je zřejmé, že 
rozhodčí to nemají snadné. Spousta 
z nich si nechává své dojmy pro 
sebe, ale leckdy není špatné říct 
o fotbalistech, jací jsou to raubíři 
... Tak to udělal i Petr Husák. 
Jednatřicetiletý rozhodčí 
z Benešovska prožil oka-
mžiky hrůzy v podzim-
ním utkání nejnižší třídy 
v Libouni. „Bál jsem se 
o své zdraví,“ líčil 
v zápise o utkání poté, 
co po napadení od 
domácích hráčů před-
časně ukončil mač už 
po necelé půlhodině. 

Běsnění odstartovala čtvrtá branka hostů po (laikem) signalizovaném, ale neodpískaném 
ofsajdu. Nadávky záhy přešly ve fyzický kontakt. Vyražení karty z ruky, strkání a nakonec 
i chycení za ucho. To už byla poslední kapka. Nicméne jak se na vesnické úrovni někdy 
stane, klid nenastal ani pak. Peklem byla i cesta do kabin. Pořadatelská služba nikde. 
„Před kabinou rozhodčích stála osoba z domácí strany, nechtěla mě pustit a vyhrožovala 
mi, že odtud neodjedu zdravý,“ řekl Husák.

V kabině měl být rozhodčí později ještě přemlouván k dohrání zápasu, ale neúspěšně. 
„Když jsem opouštěl hřiště, tak mi domácí hráči nezapomněli připomenout, ať už se 
k nim radši nevracím,“ přiblížil sudí.

Předseda FC Libouň pochopitelně vnímal incident jinak. Bránil se, že došlo jen 
k doteku lalůčku. Bizarní, trapné.  Disciplinární komisi tím ale příliš neobměkčil. Hned 
tři hráči za lynč vyfasovali stopku na osm měsíců. Nejméně na rok si klub musel najít 
jiného hlavního pořadatele a navrch zaplatil ještě pětitisícovou pokutu. Na "prales" 
docela ranec.

Nápověda pro čtenáře
tištěného Deníku:
 Ve fotogalerii najdete 
rozhodčí s praporkem a 
píšťalkou. Ale pouze jedna je 
žena. Jak se jmenuje? Rada zní 
takto: pískala na olympijském 
turnaji v Tokiu a kdysi ji 
sparťané poslal k plotně.

Kultovní seriál Okresní přebor po letech ožívá ve 
Sportovním deníku. Každý týden přinášíme čtenářům 
nejlepší hlášky jednotlivých dílů, vzpomínky a další 
zajímavosti, které zachytili reportéři napříč fotbalovým 
prostředím. Čtrnáctá epizoda je o derby a rozhodčích.

Z televizní fi kce do fotbalové reality

Připravili:  Martin Jůzek, Martin Slabý, Luboš Kuzweil, 
Martin Břenek, Václav Petrů

Derby, to je zkrátka největší fotbalový zápas. Ať už hraje 
AC Milán proti Interu, Arsenal proti Chelsea, nebo třeba 
Slavia proti Spartě. Ale co teprve když mají nastoupit 
Houslice proti Kostomlatům… 

Čtrnáctý díl seriálu Okresní přebor zachycuje šlágr, bitvu 
o čelo tabulky, kdy jde o postup. 

Zásadní otázka zní: -„Kdo to bude pískat?" Po dlouhých diskusích 
funkcionářů padne volba na svérázného Dittricha, který platí za cha-
rakterního arbitra. Oba týmy se i proto domluví, že budou hrát fér. 

Jenže boss Matějka se nezapře a přispěchá za rozhodčím s obálkou. 
Došlo k úplatku? Kdepak.

A ani na druhé straně se poločasová korupční aktivita nesetká 
s úspěchem. O tom se však divák dozvídá až na závěr. V době, kdy 
rozhodčí zoufale křičí z řeky. 

Na závěr otázka: Nemáte rádi nadávky? Nebojte, výbuch kapitána 
Luňáka se stal legendárním. I proto, že invektivy štáb v čele s reži-
sérem Janem Prušinovským záměrně vypípal. Originální. 

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla 
nouze.

TŘI NEJLEPŠÍ HLÁŠKY 
PODLE DENÍKU:

„Jajdo, je ti něco?“

„Pane kapitáne, o tom 
nebudeme diskutovat.“

„To je takovej vůl, ten si 
nenechá zaplatit ani kafe.“

„Promiňte, ale já 
s váma z pozice 

kapitána můžu mluvit.“

„Aspoň ušetříme.“

14

Díl 14.
DERBY

Jste fanouškem Okresního přeboru?
Zahrajte si s námi o atraktivní ceny! 
Každý týden rozdáváme balení piv
z Postřižinského pivovaru, peněžní
odměnu ve výši 1000 korun a voucher
na měsíční přístup na VOYO. 
Soutěž probíhá na
www.denik.cz/okresniprebor

TŘINÁCTÝ VÝHERCE
V minulém kole soutěže jste ve 
fotogalerii hledali snímek s nápisem 
Houslice. Většina z vás se trefi la, šlo 
o soutěžní snímek z Edenu s číslem 
18. Výhru tentokrát získává Margit 
Urbánková z obce Bohdíkov na 
Šumpersku. Blahopřejeme.
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TISÍCOVKA A PIVO! SOUTĚŽTE O CENY

„Ale ne. Tahám čas. 
Potřeboval jsem si 
trošku odfrknout.“

MARTIN PECHLÁT (rozhodčí Dittrich)
Skvělý divadelní herec, samotář z Účastníků zájezdu a rozhodčí 
v Okresním přeboru. Tolik v rychlosti představení Martina Pechláta, 
jenž měl před kamerou i na jevišti nejrůznější role. „Občas jsem 
terčem vtípků," přiznal rodák z Prahy, jemuž bylo na podzim 47 let.

Narážky padají hlavně v souvislosti s Okresním přeborem. Dodneška 
se najdou tací, kteří si vzpomenou na Dittricha. Arbitra, jenž dle 
slov funkcionáře „nesnáší vaginální opisy". K vtípkům na toto téma 
nedochází ani tak v divadle, ale Pechlát sem tam vyrazí s přáteli na 
fotbalovou exhibici.

Vzpomínky na Okresní přebor

Podobně jako Ivan Trojan, i Pechlát v seriálu jen „hostoval". Objevil se 
v jediné epizodě, a proto u natáčení byl jen krátkou dobu. Přesto jej 
nadchla pohodová atmosféra. „Dodneška na to rád vzpomínám. Koho 
by napadlo, že se z toho stane takový fenomén ... Pak to i v té mojí 
filmografii pěkně vyniká," usmál se sympatický blonďák. 

Vzpomínka na díl Derby

Dittrich byl sudí, který dbá na detaily. V seriálu se mu nelíbila křivá 
lajna, předčasný návrat na hřiště... „Ale víte co, nezávidím opravdovým 
rozhodčím. Na pralesní ligy to chce odvahu, možná leckdy 
i sebezapření," podotkl Pechlát, který svůj výkon mockrát neviděl. „Asi 
jen jednou. Nemám potřebu na sebe koukat," dodal s tím, že ostatní 
díly viděl mnohem častěji. „Doma byl Okresní přebor velký hit." 

Vztah k fotbalu

Pechlát kdysi prozradil, že fandí Spartě. „To sparťanské srdce máme 
v rodině po několik generací. Ale na stadion už nechodím. Nevidím 
radost, nelíbí se mi atmosféra na Letné. Asi nejsem ten, kdo by to měl 
komentovat, ale podle mě je tam zakopán pes v lidech, kteří mají hlavní 
slovo," uzavřel herec, jenž naposledy exceloval v roli utrápeného táty 
v komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 

Hodnocení fanoušků ve fi lmové databázi: 93 %

1. Rozhodčí nestačí, dej si kapky do očí 

2. Rozhodčí, jsi nejdražší divák na zápase!

3. Nasaď si brýle, ty slepoto 

4. Máváš jako výpravčí

5. Rozhodčí je mrkev 

6. Rozběhni se konečně a nestůj jen na místě jako socha

7. Varhaníku jeden, my ti ten vozembouch rozdupáme

8. Jdi dělat s masem, ty řezníku

9. Vy jste Peltovy děti

10. Střídám, s váma se nedá hrát fotbal

Z ARCHIVU A PAMĚTI ROZHODČÍCH
Rozhodčích v českém fotbale ubývá. Nepomáhají nábory, speciální 
akce, zvýšení odměny za odřízení utkání. Ale trend je to logický. 
Hráči často ventilují své problémy a frustraci právě na hřišti. Muži 
(a sem tam ženy) s píšťalkou se tak ocitají pod palbou. Někdy jsou to 
urážky, jindy rovnou pěsti či kopance.

INZULTACE 

V SOBŮLKÁCH:

Když rozhodčí 

napadne hráče
Obvykle je to tak, že terčem agresora 
z řad hráčů nebo funkcionářů je muž 
s píšťalkou/praporkem. Jenže na pod-
zim došlo k opačné, dosti bizarní situa-
ci. Padouchem se stal právě rozhodčí. 
V utkání III. třídy okresu Hodonín mezi 
domácími Sobůlkami a Archlebovem se 
pomezní sudí rozhodl vzít spravedlnost 
do vlastních rukou.

V devatenácté minutě (za stavu 0:0) 
se Petr Vyhňák neudržel za čárou 
a vystartoval do pokutového území za 
brankářem soupeře Lukášem Filipem. 
Přiběhl, dal mu „hlavičku" a při tom 
nadával. Důvod? Gólman hodil míč po 
jeho synovi. Nestačilo, že hlavní arbitr 
nařídil penaltu... „Tohle bylo derby. 
Strašná škoda, že to nezvládl, nechal 
se vyprovokovat a že se duel nemohl 
dohrát,“ uvedl Vlastimil Výstup.

A tresty za nevídaný exces? Vyhňák 
dostal roční zákaz vykonávání funkce 
asistenta rozhodčího, sobůlecký klub 
(aspirant na Okresní přebor) zase poku-
tu pět tisíc korun. Duel se odehrál 
v náhradním termínu o tři týdny později 
a Archlebov vyhrál 2:0. „Všechno v po-
řádku," zaznělo od soupeře.
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Kouč Lvů TOMÁŠ POMR před dnešním televizním kláním:

Chce to trpělivost. Musíme
být důrazní a přesní
MICHAL KÁVA

Š
estnáct dnů nena-
stoupili k zápasu vo-
lejbaloví Lvi. Jejich
pauza skončí dnes
v Českých Budějovi-

cích. Návrat na extraligové
palubovky proběhne se vší
parádou. Jejich duel s čers-
tvými vítězi domácího po-
háru bude od 17 hodin vysílat
přímým přenosem ČT sport.
„Prostředí televizního utkání
je vždycky skvělé. Hraje se na
Taraflexu, neutrálním po-
vrchu, k dispozici jsou
challenge. Motivovat hráče
není třeba, každý se chce
ukázat,“ popisuje trenér To-
máš Pomr, který po posled-
ním klání slíbil svým svě-
řencům tvrdou přípravu.

Splnil jste svůj slib?
Ano. Měli jsme větší pro-

stor na trénink amaximálně
jsme ho využili. Tím, že jsme
o víkendu nehráli, mohlo být

všechno intenzivnější. To se
nám bude v play-off hodit.

Uvažovali jste o sehrání
přípravného utkání?
Ne. Od chvíle, co jsme

věděli, že se Final Four
Českého poháru nezú-
častníme, tak jsme si na-
plánovali více tréninků.
Předtím jsme hráli dost.

Final Four jste jistě sle-
doval. Nemrzelo vás, že
jste se na akci nepro-
bojovali?
Mrzelomě to

bezprostředně po
vypadnutí ze
čtvrtfinále. Teď
už jsem se tím
nezabýval a
užíval si vo-
lejbal. Jelikož
jsme tréno-
vali, tak jsem
na zápasy
přímo nejel
a díval jsem se v tele-

vizi. Musím ocenit, že hlavně
finále bylo parádní.

Dokázal jste v sobě
probudit fanouš-
ka, nebo jste
v něm sledoval
hlavně
nejbližší
soupeře?

Díval jsem se jako fanoušek,
ale samozřejmě jsem si Jiho-
stroje všímal o něco více než
ostatních.

Co nám o něm řeknete?
Těžko něco nového. Letos

jsme spolu hráli třikrát.
Všechny týmy se stále zlep-
šují, všechno už spěje k play-
off. Bude to omomentální
formě, servisu, přihrávce
a útoku. O tom, jestli využi-
jeme šance. To se nám ve
vzájemných zápasech Čes-
kého poháru nedařilo a teď
bymělo. Tak dobří soupeři
jichmoc nedávají.

V čem je budějovický
Jihostroj nejsilnější?
Mají vynikající příjem

a v poslední době zlepšili
i servis. Jejich doménou je
mezihra a obrana v poli. Řekl
bych šikovnost. Nebude jed-
noduché složit míč. Chce to
trpělivost. Musíme být dů-
razní a přesní.

Divoká přestřelka. Pro Slavii jen s bodem
Sokolov – Potřebovali tři, ale
nakonec přivezli hokejisté
Slavie v sobotu z ledu soko-
lovského Baníku jen jeden
bod. I ten alemůžemít na-
konec cenu zlata. Následující
dvě kola rozhodnou,
zda budemít
Slavia jisté se-
mifinále, zda
o něj bude
bojovat
v předkole ne-
bo zda budou
hrát o udržení. Takmoc je
tabulka Chance ligy, druhé
nejvyšší soutěže vyrovnaná.
Fanoušci v Sokolově se

rozhodně nenudili. V nor-
mální hrací době viděli tucet
gólů, za stavu 6:6 se šlo do

prodloužení, které po nece-
lých čtyřechminutách roz-
hodl domácí Tomi. Pro Pra-
žany to bylo kruté, jelikož
v úvodu třetí části vedli 6:4.
Deset minut před koncem
srovnala slávistická legenda,
nyní ve službách Sokolova,
obránce Jan Novák.
„Takové zápasy na konci

sezony jsou o zdraví, na in-
farkt. Týmy jsou většinou
v defenzivě jistější,“ řekl.
Slavia je v tabulce osmá, na

pátý Přerov a šestý Sokolov
ztrácí pět bodů. Sokolovští
ale mají jeden odehraný zá-
pas navíc. Dnes slávisté hostí
Prostějov, ve středu završí
základní část zápasem v Ústí
nad Labem. (kafe)

CHANCE LIGA * 49. KOLO

Sokolov – Slavia 7:6 po prodloužení
(3:3, 1:2, 2:1 – 1:0)
Branky: 3. Rohan (Bílek, Pohl), 6. Jandus
(Sloboda), 16. Kverka (Přibyl, Vracovský),
21. Přibyl (Kverka, Jurčík), 46. Kverka (Při-
byl, Vodička), 50. Novák (Bílek, Hašek), 64.
Tomi (Klejna, Jurčík) – 3. Brož (Krejčí, Vl-
ček), 9. Ondráček (Doležal, Poletín), 15.
Kružík (Žejdl, Doležal), 22. Kružík (Žejdl, Ha-
vel), 33. Vlček (Hovorka, Kern), 42. Barák
(Hovorka, Kafka). Rozhodčí: Kostourek, Sý-
kora – Coubal, Kokrment. Vyloučení 2:6.
Využití 2:0. V oslabení 1:0. Diváků: 713.
Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák,
Hovorka, Zelingr, Havel, Duda – Kafka,
Knotek, Všetečka – Doležal, Poletín, On-
dráček – Machač, Žejdl, Kružík – Vlček,
Kern, Brož.

Další výsledky: Ústí nad Labem – Vrchlabí
3:2, Šumperk – Třebíč 0:1, Kolín – Jihlava
2:5, Prostějov – Litoměřice 6:8, Havířov –
Přerov 0:2, Frýdek-Místek – Poruba 1:0,
Benátky nad Jizerou – Vsetín 2:8.

Tabulka
1. Litoměřice 46 32 3 1 10 172:120 103
2. Vsetín 46 29 2 3 12 171:109 94
3. Třebíč 46 25 6 3 12 129:91 90
4. Jihlava 47 26 4 3 14 174:133 89
5. Přerov 46 20 7 4 15 135:99 78
6. Sokolov 47 22 5 2 18 148:130 78
7. Prostějov 46 21 3 4 18 152:136 73
8. Slavia 46 19 6 4 17 148:134 73
9. Vrchlabí 46 17 8 5 16 132:125 72

10. Frýdek-Místek 46 20 3 6 17 140:136 72
11. Kolín 46 21 3 3 19 133:135 72
12. Poruba 46 17 5 8 16 140:128 69
13. Šumperk 46 16 6 8 16 148:131 68
14. Ústí n. L. 46 17 5 7 17 130:147 68
15. Benátky n. J. 46 15 0 2 29 112:143 47
16. Havířov 46 7 3 6 30 100:154 33
17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0
Příští kolo: Dnes!
17.30 Jihlava – Šumperk, Vsetín – Kolín,
Poruba – Benátky nad Jizerou, Litoměřice –
Ústí nad Labem, Třebíč – Sokolov, 18.00
Přerov – Frýdek-Místek, Slavia – Prostějov,
Vrchlabí – Havířov.

Foto: VK Lvi Praha

PIVO 
JAK MÁ 
BÝTwww.postriziny.cz

SPORTOVCIVDĚTSTVÍ. KDO JETO?
Klučík na fotografii vůbec nevypa-
dá na to, že by se z nějmohl stát
vyhlášená tvrďák. Rodák z jižní
Moravy absolvoval přes tři sta bo-
xerských zápasů, z nichž 268 vy-
hrál. Vybojoval bronz zME 1979 v
Kolíně nadRýnema tři třetí příčky
na armádníchMS. Byl jedním z
mála, kdo se dokázal rovnocenně
pobít s tehdy „neporazitelnými“
Kubánci. Později působil jako tre-
nér, poznával rizika podnikání
a noční život Prahy se všemi ná-
strahami. Díky své původní profesi
mohl pracovat jako kaskadér. Ob-
jevil v sobě výtvarný talent. Zahrál
si v několika filmech a zúčastnil se
televizní showStarDance. Už víte,
o koho se jedná? Své tipy pošlete
na e-mail kdojeto@denik.cz (nej-
později do středy 2. března do
12.00). Posledně jsteměli poznat lyžaře Bohumíra Zemana (na

malémsnímkudole). Stal se prvnímČe-
chem, který který stál na pódiu v závodě
světovéhopoháru v alpském lyžování. Po-
dařilo semu to v roce 1980, kdy skončil třetí
v obřím slalomu v kanadskémMont Sainte-
Anne. Největší úspěch zaznamenal o rok
později, kdy vyhrál kombinaci v Kitzbühelu.
Ze správně tipujícíchměla při losu nejvíc
štěstí JiřinaHiclová zMikulova. Čtenářka
Deníku semůže v nejbližších dnech těšit na
zásilku z produkcePostřižinskéhopivovaru.
Gratulujeme!
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NEDEJTE SE OŠIDIT!
PŮDA má CENU

ptejte se na  220 922 711 
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz

 z ČSSR a NDR, vzdu-FOTOAPARÁTY
chovku, pendlovky, kapesní a mech.
náram. hodinky, panenku s porc. hla-
vou T. 603 499 724.

 violu, violoncello, basu i po-HOUSLE,
škozené tel.728 279 034

 st.perské koberce obrazy ná-KOUPÍM
bytek a st.pohledy Tel.:602218721

 5000 Kč. 773 579 334KOUPÍM,

 VÝKUP NEMOVITOSTÍ po celéPŘÍMÝ
ČR. Domy, byty, pozemky v jakémkoliv
stavu. Rychlé a seriózní jednání. Tel:
608 212 217.

 výkup všech nemovitostí.OKAMŽITÝ
Exekuce a dluhy vyplatíme. www.evy-
kupnemovitosti.cz VOLEJTE NONSTOP:
777 150 260

 les a pole. Platba v hotovosti.KOUPÍM
T. 607 594 506.

 MOTO A DÍLY JAWA ČZ PAV.AUTO
Škoda Tatra Wartburg 775262334

 od r.v. 95-2021 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822.

 nakladač UNC 060 a LocustKOUPÍM
750 či 752 + příslušenství. Tel.:
602 230 773

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 230 773

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 15 000 Kč. 773 579 334KOUPÍM,

 25 000 Kč. 773 579 334KOUPÍM,

 jakýkoliv starý a starožitný ná-KOUPÍM
bytek a nábytek z chrom. trubek, různé
hodiny, obrazy, šavle, rádia atd.Slušné
jednání, vlastní odvoz.Tel.: 777 126 007
stary.nabytek@seznam.cz

 tato i jiná různá křesla, slušnéKOUPÍM
jednání. Tel.: 777 126 007,
stary.nabytek@seznam.cz

 i knižní pozůstalosti - koupím,KNIHY
odvezu. Tel.: 286 891 400

 stáčečku, svářečku, ohý-SOUSTRUH,
bačku, vrtačku a další dílenské vybave-
ní. Tel: 777632583.

 dřevo jehl. 500 Kč/prmPALIVOVÉ
a tvrdé 900 Kč/prm. Příbramsko, Bene-
šovsko. Doprava možná. T.
722 206 808.

 nemovitost?PRODÁVÁTE/VYKLÍZÍTE
Koupím červotočivý nábytek a různé
věci. Tel.: 607 753 719

NAJDE se v Praze sympatický muž ve 
věku 55-65 let, který by mě rád poznal? 
Pokud ano, ať se mi ozve a domluvíme se 
na setkání. Jana, 59, Praha, t. 906 70 20 70

VĚRKA/84, Praha 5, t. č. 906 702 070, 
hledá spřízněnou duši. Ví, že na věku 
jí nezáleží, spíš na tom, jaký je člověk 
uvnitř, jaké má srdce a náhled na život.

NETOUŽÍM po peciválovi. Je fajn být ob-
čas doma, ale občas zajít do společnosti. 
Mám ráda turistiku, tak i pán by ji měl mít 
rád. Hana (73), Praha, 906 70 20 70

PREFERUJI na začátku pouze přátelský 
vztah, potom se uvidí, co dál. Mám pod-
mínku, aby měl pán vyř. minulost. Alena, 
70, Brandýs nad Labem, t. č. 906 702 070

BOHUNKA, 65, Praha, t. č. 906 702 070, 
hledá hodného, věrného a pravdomluv-
ného muže z Prahy, kterému by bylo 
mezi šedesáti pěti a osmdesáti lety.

MARTA, 67, Mělník, se poohlíží po pří-
jemném muži ze Středočeského kraje. 
Ráda by, aby byl o něco starší, tak ve 
věku 69-90 let. Tel. 906 70 20 70

RÁDA bych se tímto způsobem sezná-
mila s mužem mezi 45-90 lety z Prahy. 
Hana, 45, od Prahy, tel. 906 70 20 70

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.

NAJDĚTĚ SVOU

PRO VÍCE KONTAKTŮ VOLEJTE NA 906 70 50 40

VOLEJTE NA 906 70 50 40 A SEZNAMUJTE SE!

MARGITA/68, MNICH.HRADIŠTĚ by 
se ráda seznámila s akčním nekuřákem, 
co rád jezdí na kole, chodí na procház-
ky. Užijme si život v páru!
PĚKNÁ, ROZVEDENÁ, nekuř. hledá přítele! 
Věřím, že mám ještě nárok na trochu štěstí. 
Mám pejska, ráda chodím na procházky. Tak 
se můžeš přidat! Erika (55), Stochov
EVA, 57 z Prahy by chtěla najít sympaťá-
ka nejen na společné trávení volného 
času. Víc si řekneme mezi čtyřma očima!
HLEDÁM PARTNERA do nepohody, 
nekuřáka s řidičským průkazem na pri-
ma vztah! Těším se na naši životní jízdu! 
VLASTA, 56, Praha se těší na seznámení 
se sympaťákem s  vyřešenou minulostí. 
Můžeme si vyrazit třeba na skleničku!
RÁDA CESTUJI, tančím, chodím do pří-
rody, chalupařím Najdu přítele stejných 
zájmů? Smím prosit? Věra, 60, Ml. Boleslav
HLEDÁ SE komunikativní muž pro přá-
telský vztah! Jana,65,Benešov. Ráda ces-
tuji, chodím do přírody, žiji aktivně. Ne-
chci prosedět život doma za pecí! A ty?
EVA, 78, od Čáslavi by k sobě chtěla najít 
muže na procházku, divadlo a občasný ta-
neček! Nemám, s kým vyrazit a chybí mi to!

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč 
vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz

Rozšířená nabídka filmů 
a seriálů na celý týden, 

více luštění o hodnotné ceny.

TV magazín 

každý pátek

v Deníku 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS

LYŽOVÁNÍ

Závod SP v sjezdovém lyžování v Crans
Montaně (Švýcarsko), ženy – sobotní sjezd:
1. Ledecká (ČR) 1:30,17, 2. Mowinckelová
(Nor.) -0,21, 3. Hütterová (Rak.) -0,42, 4. Nu-
ferová (Švýc.) -0,81, 5. Puchnerová (Rak.) -
0,98, 6. Hählenová -1,11, 7. Gisinová (obě
Švýc.) -1,12, 8. Gagnonová (Kan.) -1,19, 9.
Tipplerová (Rak.) -1,20, 10. C. Suterová
(Švýc.) -1,22. Nedělní sjezd: 1. Nuferová
(Švýc.) 1:29,93, 2. Ledecká (ČR) -0,11, 3. Go-
ggiaová (It.) -0,23, 4. C. Suterová (Švýc.) -
0,27, 5. Mowinckelová (Nor.) a Venierová
(Rak.) obě -0,31, 7. Brignoneová (It.) -0,33, 8.
Gisinová -0,43, 9. Hählenová (obě Švýc.) -
0,46, 10. Wrightová (USA) -0,55.
Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1.
Goggiaová 482, 2. C. Suterová 407, 3. Sie-
benhoferová (Rak.) 311, 4. Ledecká 303, 5.
Puchnerová (Rak.) 296, 6. Nadia Delagová
(It.) 246.
Průběžné pořadí SP (po 29 z 37 závodů): 1.
Shiffrinová (USA) a Vlhová (SR) obě 1026, 3.
Goggiaová 851, 4. Brignoneová 822, 5. Hec-
torová (Švéd.) 682, 6. C. Suterová 646, .

TENIS

Tenisový turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý
povrch, dotace 1,678.065 dolarů):
Dvouhra – finále:
Nadal (4-Šp.) – Norrie (6-Brit.) 6:4, 6:4.
Čtyřhra – finále:
López, Tsitsipas (Šp./Řec.) – Rojer, Arévalo
(4-Niz./Salv.) 7:5, 6:4.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý

povrch, dotace 239.477 dolarů):
Dvouhra – semifinále:
Bouzková (ČR) – Wang Čchiang (Čína) 6:3,
6:3, Stephensová (6-USA) – Kalinská (Rus.)
3:6, 7:5, skreč.
Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý po-
vrch, dotace 2,949.665 dolarů):
Dvouhra – finále:
Rubljov (2-Rus.) – Veselý (ČR) 6:3, 6:4.
Čtyřhra – finále:

Pütz, Venus (4-Něm./N. Zél.) – Mektič, Pa-
vič (1-Chorv.) 6:3, 6:7 (5:7), 16:14.

VÝHRY

Šťastných 10 – sobota poledne:
6, 10, 17, 18, 25, 30, 32, 37, 38, 45, 47, 49, 52,
55, 56, 59, 66, 67, 70, 80. Královské číslo: 38.
Šance milion: 221204.
Šťastných 10 – sobota večer:
1, 2, 4, 11, 14, 17, 20, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 51,

58, 69, 74, 75, 78, 79. Královské číslo: 32.
Šance milion: 958617.
Šťastných 10 – neděle poledne:
3, 5, 8, 19, 23, 24, 35, 42, 45, 46, 54, 55, 57, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 76. Královské číslo: 57.
Šance milion: 685408.
Šťastných 10 – neděle večer:
8, 9, 13, 19, 22, 28, 32, 36, 37, 47, 52, 53, 59, 61,
66, 67, 72, 73, 75, 79. Královské číslo: 61.
Šance milion: 366886.

Sportka – neděle:
1.tah: 11, 14, 25, 34, 41, 47. dod. číslo: 31
2.tah: 14, 19, 44, 45, 46, 49. dod. číslo: 1
Šance: 824114.
Korunka – sobota:
1.tah: 16, 20, 32, 35, 41, 48.
2.tah: 9, 14, 15, 30, 34, 45.
Korunka – neděle:
1.tah: 6, 10, 13, 24, 45, 49.
2.tah: 10, 16, 23, 27, 31, 43. (bez záruky)

SPORT | Servis

FOTBALOVÁ ČÍSLA

23. kolo FORTUNA:LIGY
Bohemians – Ostrava 0:2 (0:0)
Branky: 75. Kuzmanovič, 83. Almási.
Liberec – Jablonec 1:1 (0:0)
Branky: 54. Rabušic z pen. – 77. Černák.1.
Slovácko – Mladá Boleslav 2:1 (0:1)
Branky: 61. a 90.+6 z pen. Jurečka – 17.
Douděra.
Plzeň – Pardubice 4:0 (2:0)
Branky: 34. Hejda, 44. Kopic, 49. Havel, 90.+1
Chorý.
Olomouc – Teplice 0:0
Hradec Králové – Slavia 1:5 (0:4)
Branky: 90.+1 Rybička – 12. a 70. Lingr, 22. a
30. Tecl, 2. Hromada.
Karviná – České Budějovice 2:2 (1:0)
Branky: 44. Bartošák, 50. Zorvan – 49. Ško-
da, 80. Králik.
Sparta – Zlín 2:0 (0:0)
Branky: 47. Čvančara, 87. Pešek.
Tabulka
1. Slavia 23 18 3 2 58:16 57
2. Plzeň 23 18 3 2 44:15 57
3. Sparta 22 15 5 2 50:24 50
4. Ostrava 23 13 6 4 49:31 45
5. Slovácko 23 13 4 6 40:25 43
6. České Budějovice 23 7 7 9 30:35 28
7. Mladá Boleslav 23 8 3 12 36:38 27
8. Hradec Králové 23 6 9 8 27:34 27
9. Olomouc 23 6 8 9 33:31 26
10. Liberec 22 7 5 10 21:31 26
11. Zlín 23 7 4 12 26:40 25
12. Teplice 23 6 3 14 25:39 21
13. Jablonec 22 4 9 9 17:36 21
14. Bohemians 1905 23 6 3 14 28:48 21
15. Pardubice 22 4 7 11 24:45 19
16. Karviná 23 1 7 15 20:40 10

HOKEJOVÁ ČÍSLA
57. kolo extraligy
Sparta – Liberec 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 4. Šmerha (E. Thorell,
Horák), 19. Forman (Chlapík, Tomášek), 22.
Tomášek (Chlapík), 37. Forman (Sobotka, M.
Jandus), 40. Tomášek (Chlapík) – 27. Birner
(Šmíd), 59. P. Jelínek (Melancon).
Litvínov – Vítkovice 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. A. Kudrna (Stří-
teský), 33. M. Sukeľ (Jarůšek, Stříteský), 39.
Estephan z trestného střílení, 49. Zygmunt
(Havelka) – 20. Lakatoš (Solovjov, J. Hruš-
ka), 34. R. Bondra (Lakatoš, Marosz).
Olomouc – Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 40. Ondrušek, 45. Kusko
(Bambula, J. Knotek), 49. Nahodil (Krejčí,
Ondrušek).
Mladá Boleslav – Zlín 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 13. Kotala (Pláněk, Fořt),
19 Lintuniemi (A. Raška), 27. Flynn, 40. Plá-
něk (Fořt, D. Šťastný) – 15. Köhler (Kubiš,
Suhrada).
Plzeň – Kladno 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 11. J. Kindl (Budík), 14.
L. Kaňák (Čerešňák, Dzierkals), 17. M. Lang
(Dzierkals, Kodýtek), 24. A. Dvořák (Če-
rešňák, Adamec) – 40. Wood (M. Indrák,
Ticháček), 42. Melka (Pytlík), 60. Zikmund
(Kubík, Dotchin).
Brno – Hradec Králové 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 38. Ďaloga (Kollár), 59.
P. Holík (Mueller, Zaťovič) – 36. Kelly Klíma
(Ščerbak, McCormack), 39. R. Pilař (Kelly
Klíma), 46. Perret, 60. Smoleňák.
Č. Budějovice – K. Vary 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. J. Ondráček (Valský,
Koláček), 34. M. Beránek (Karabáček,
Vráblík), 59. M. Beránek (M. Hanzl, Šenke-
řík) – 30. Kohout.
Tabulka
1. Hr. Králové 52 30 8 4 10 174:108 110
2. Třinec 53 31 4 7 11 168:112 108
3. Pardubice 52 21 11 4 16 165:139 89
4. Plzeň 53 24 5 7 17 161:144 89
5. Sparta 52 23 6 6 17 188:148 87
6. Č. Budějovice 52 24 5 3 20 150:141 85
7. Liberec 52 23 3 8 18 133:138 83
8. Vítkovice 52 21 7 4 20 131:135 81
9. Ml. Boleslav 53 20 3 6 24 123:141 72
10. Litvínov 52 18 3 8 23 146:162 68
11. Brno 51 15 9 5 22 133:153 68
12. Olomouc 52 16 8 4 24 122:146 68
13. Karlovy Vary 52 17 4 7 24 151:167 66
14. Kladno 52 13 5 8 26 135:173 57
15. Zlín 52 9 5 5 33 102:175 42

INZERCE

d
b
i_
1
1
3
4
9
7
6
-1
1

1528. února 2022 Deník
www.denik.cz

-36%

170 g

34.
90

54.90

31.
90

cena za 100 g

SUPER CENA!

159.-

900 g

SUPER CENA!

11.
90

500 g500 g

17.90

-33%

100 g
VYROBENO ZE

160 g
MASA

JAHODY
1 kg = 89,80 Kč 44.

90

500 g - balení500 g - balení

69.90

-35%

PLATÍ DO 2. 3. 2022PLATÍ DO 2. 3. 2022

SPECIALITY VE 
ŠPANĚLSKÉM

RYTMU

SPECIALITY VE 
ŠPANĚLSKÉM

RYTMU

FUET EXTRA
katalánský salám sušený 
vzduchem, 100 g = 20,53 Kč

TUŇÁK
ve slunečnicovém oleji, 
1 kg = 245,37 Kč/PP

500 g

LOSOS OBECNÝ
filet s kůží, chlazený, 
pochází z chovu v Norsku, 
vakuově baleno

JOGURT BÍLÝ
3,7 % tuku, 
1 kg = 23,80 Kč

Správná volba

Nabídka zboží platí od 28. 2. do 6. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. 

V roce 2021 jsme díky vám získali ocenění Mastercard Obchodník roku v kategoriích: 

CENA VEŘEJNOSTI a OBCHODNÍK S POTRAVINAMI
Děkujeme za vaši přízeň!

OD PONDĚLÍ
28. ÚNORA
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Konečně výhra. Zlín porazily
góly Čvančary s Peškem
MICHAL KÁVA

P
o vyřazení z ev-
ropských pohárů
se fotbalisté
Sparty potřebo-
vali chytit ve

FORTUNA:LIZE. Bilance pěti
letošníchmistrovských zá-
pasů s jediným vítězstvím
(vMOL Cupu na Slavii) ne-
byla pro partu z Letné
dobrou vizitkou. I když to
nebyl ideální výkon, tak se to
podařilo, dvěma góly po po-
ločase vyhráli Pražané v ne-
děli večer nad Zlínem 2:0.
„Je dobře, že jsme zápas

zvládli i vzhledem k tomu,
jaké jsou výsledkymužstev
před námi. Jakákoli bodová
ztráta by byla problémem,“
měl jasno sparťanský kouč
Pavel Vrba.
Hned od začátku to byl di-

voký zápas. Časomíra ukroji-
la jen tři minuty a rozhodčí
ukázal na penaltu proti Spar-
tě. Po prohlédnutí videa ji ale
odvolal. Na druhé straně se
do nadějných pozic dostali
Haraslín s Hložkem, neuspě-
li, stejně jako zlínský Vuka-
dinovič.
Sparťané udeřili hned po

nástupu do druhé půle, když
se šikovnou střelou prosadil

Čvančara. Vzápětí mohl
srovnat Dramé, ale gólman
Holec se vytáhl.
Deset minut před koncem

byl opět v hlavní roli video-
rozhodčí a opět odvolal pe-
naltu, tentokrát ve prospěch
domácích. Těm to ale nako-
nec vadit nemuselo, krátce
poté se totiž prosadil Pešek
a o vítězi bylo rozhodnuto.

„Zápas byl hodně ovlivně-
ný první brankou, která
padla na začátku druhého
poločasu. Zápas se rázem
změnil v atraktivnější fotbal,
hrálo se víc nahoru dolů. Dali
jsme pak druhý gól, který
zápas definitivně rozhodl.
Druhý poločas z naší strany
byl hlavně střelecky určitě
lepší,“ dodal Vrba.

„Odjíždíme s prázdnou.
Bylo to spíš bojovné utkání
z obou stran, často přerušo-
vané. Bohužel jsme si nechali
vstřelit branku v úvodu dru-
hé půle,“ poznamenal zlínský
kouč Jan Jelínek.
Příští kolo bude pikantní.

Po pohárovém derby tu bude
další. Tentokrát ligové a opět
se bude hrát v Edenu.

TŘI BODY. Stálo to hodně sil, ale vítězství se počítá. Sparťané na domácím trávníku udolali Zlín.
V příštím kole je čeká ligové derby na Slavii. Foto: Deník/Jan Zahnaš

Závěr se nepovedl. Klokani doma nechali body Baníku
Praha – Pět zápasů, jediné
vítězství. Úvod fotbalového
jara se fotbalistům Bohemi-
ans nepovedl. Vedle vyřazení
z poháruMOL Cup se nedaří
ani v rámci FORTUNA:LIGY.
V sobotu odpoledne klokani
padli na domácím trávníku
s ostravským Baníkem 0:2.
Za čtyři jarní ligové zápasy
dali jediný gól.
„Myslím, že to po většinu

zápasu bylo remízové utkání,
které jsme ztratili až chybou
v závěru. Neměli jsme dobrý
první poločas, udělali jsme
hodně chyb a naše hra smí-
čem byla celkově špatná. Ba-
ník byl aktivnější. V poločase
jsme to trochu přehodili,
druhá část byla lepší, ale stále

to bylo na domácí zápas
směrem dopředumálo. Měli
jsme jen čtyři nebo pět stře
l a všechnymimo. Nakonec
rozhodl závěr,“ řekl k utkání
trenér Bohemky Luděk
Klusáček.
Zápas nepřinesl

velkou dávku šancí
a zajímavých situ-
ací. Obrany a tvrdé
souboje domino-
valy nad útočnými
choutkami. Bodové
ambice byly dlouhé
rozdané pro oba celky rov-
noměrně, o všem podstat-
ném se rozhodlo
v závěrečné čtvrthodině...
Bohemku zradilo to, co už

dříve několikrát... produkti-

vita. Po změně stran byli
lepší, ale místo úvodního
gólu naopak sami inkasovali.
V 75. minutě protrhl stře-

lecké trápení Kuzmanovič,
o chvíli později bylo pro
domácí ještě hůře,
protože druhou žlu-
tou a následně čer-
venou dostal Hro-
nek.
„Hrubý zákrok,

poškodil mužstvo.
Mluvil jsem s ním už

v poločase kvůli žluté
kartě, aby si na to dal pozor
a on pak udělá takovou klu-
kovinu. Nebylo to ani v sou-
boji, nic, prostě hloupost,“
rozčiloval se Klusáček.
Hosté využili přesilovku

bleskově. Po dvouminutách.
Prosadil se Almási, pro něhož
šlo o jedenáctou ligovou
branku v této sezoně. Lépe je
na tom (12) pouze Jurečka ze
Slovácka.
„Čekali jsme, že to bude

náročný a bojovný zápas na
těžkém terénu a proti těžké-
mu soupeři. To se potvrdilo
na sto procent. Bohemka šla
do utkání s ofenzivnější se-
stavou než vminulém zápase
a předpokládali jsme, že si
budou chtít hru směrem do-
předu zjednodušit a zrychlit.
Jsme rád, že jsme ten zápas
odpracovali, oddřeli, odská-
kali a odběhali,“ těšilo ost-
ravského kouče Ondřeje
Smetanu. (kafe)

Kanonáda. Slavia dala Hradci bůra
MICHAL KÁVA

J
ako kočka smyší. Te-
nhle zápase se fotba-
listům Slavie opravdu
povedl. V neděli odpo-
ledne jeli odehrát 23.
kolo FORTUNA:LIGY

doMladé Boleslavi proti
Hradci Králové a udělali si
z něj exhibici. Už po 22mi-
nutách vedli 3:0, nakonec
vyhráli 5:1, Hradečtí se do-
čkali alespoň čestného úspě-
chu až v nastavení.
„Pomohla nám produkti-

vita. Šli jsme brzy do vedení
a proměňovali jsme šance,
které jsme si vytvořili. První
gól padl z první střely, druhý
po krásné akci, třetí po chybě
domácích a našem tlaku na
míč a čtvrtý ze standardní
situace. To nám hodně po-
mohlo a zápas usnadnilo.
Jsem rád, že se nám podařilo

do utkání takhle vstoupit,
protože Hradec je v defenzivě
velmi dobře organizovaný
a všechny týmy z vršku ta-
bulky to tumají složité,“ po-
chvaloval si trenér Slavie
Jindřich Trpišovský, který

dostal výhru od svých svě-
řenců jako dárek k nedělním
46. narozeninám.
Už ve 2. minutě otevřel

skóre Hromada, o deset mi-
nut později se prosadil Lingr,
ve 22. skóroval Tecl. Hradec-

ký trenér Miroslav Koubek
pak sáhl ke kroku, který ve
fotbale nebývá běžný – vy-
střídal gólmana, Vízka ze
Fendricha. Vízek si ale ještě
ani neosahal míč a po druhé
Teclově trefě to bylo 4:0.
„Dostali jsme od Slavie

lekci,“ uznal Koubek.
Za stavu 4:0 bylo rozhod-

nuto a druhý poločas už oko
diváka tak nepotěšil. V 70.
minutě se znovu trefil Lingr,
o čisté konto pak přišel
Mandous v první minutě na-
stavení, když se prosadil Ry-
bička.
„Jsem spokojený, že jsme

vyhráli a dali pět gólů. Navíc
někteří hráči podali dobrý
výkon i v tom náročném
programu, nicméně ve dru-
hém poločase nebyl výkon
tak dobrý,“ dodal Trpišovský.
Jeho svěřenci se po drtivé

výhře vrátili na čelo tabulky.

DEBAKL. Slavia porazila Hradec Králové 5:1. Foto: Deník/Miloš Moc

54,90
69,90� 21%

59,90
99,90� 40%

19,90
32,90� 39%

HOTOVÁ JÍDLA 
PENNY READY
různé druhy
450/510 g
100 g 12,20/10,76 Kč

KÁVA 
JACOBS 
AROMA 
STANDARD
mletá
250 g
100 g 23,96 Kč

ZÁTKOVY 
VAJEČNÉ TĚSTOVINY
různé druhy | 500 g
100 g 3,98 Kč

1 ks /
1 bod 
navíc

1 ks /
2 body 
navíc

1 ks /
2 body 
navíc

NOVINKA

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. 
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky 
nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body 
za své nákupy můžete získat od 20. 1. do 30. 3. 2022. Získané body lze uplatnit 
od 20. 1. do 13. 4. Akce platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých 
prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení 
veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. 

200 Kč nákupu = 1 bod
10 bodů = sleva* až 69 %

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
24. 2. – 2. 3. 2022

d
b
i_
1
1
3
4
8
0
4
-0
8



Z ekonomiky

EKONOMICKÁ PŘÍLOHA

Komerční příloha Deníku

Číslo týdne

40milionů Kč
To je škoda, kterou způsobily ne-
hody na silnici číslo 430 poblíž od-
počívadla Rohlenka (úsek dálnice
D1 Brno – Vyškov) v posledních
dvou letech. Podle údajů zMapy
rizikovýchmíst patří právě tento
úsek k nejhorším v ČR a v součtu
škod za posledních 24měsíců je
úplně na špici žebříčku.

Black Heart není jen oblečení,
ale kompletní životní styl
PETR PELÍŠEK

V roce 2006 v Olo-
mouci vznikla
značka Black Heart.
„Jsme společnost,

která hrdě nabízí všem svým
zákazníkům oblečení s roc-
kabilly, rock n´roll, pin ups,
punk rock, hot rod a psycho-
billy tématikou,“ píše se na
webu firmy, kterou v Olo-
mouci vybudoval od píky Jan
Hradil. Nyní jsou kolekce
oblečení a doplňky promo-
torkáře od Black Heart zná-
mé a populární, stojí za tím
mnoho let tvrdé práce.

Start Black Heart nebyl
jednoduchý. „Začalo to tak,
že jsem chtěl v roce 2006 do
České republiky získat jednu
značku z USA. Ale taměla
distributora v Holandsku.
S tím jsem si dal sraz v Berlí-
ně. Přijel jsem tam, ale oni
nechtěli jen distribuci, takže
jsme se nedohodli. Nakonec
jsem si řekl, proč tedy neu-
dělat vlastní značku. A tak to
všechno začalo. No a nako-
nec jsem udělal dobře, pro-
tože distribuce té značky pak
za pět let skončila,“ říká Jan
Hradil.
Tak se začal rozvíjet příběh

Black Heart. „Začátky byly
samozřejmě těžké. První

várka triček, to jsem ještě
zažehloval doma žehličkou,
bylo to pro kluky, se kterými
jsem tehdy skejtoval. Tak to
celé vzniklo,“ vzpomíná
Hradil. A proč zrovna název
Black Heart? „To vymyslel
můj kolega, že jsme vlastně
takoví černosrdcaři, z okraje
společnosti. Vypadlo to z něj
na jedné party, líbilo semi to,
tak jsme Black Heart,“ vy-
světluje.
Cesta od začátku k již zná-

mé značce ovšem teprve za-
čínala. „Vlastně doposud
jsem v podstatě garážová
firma, ne nějakýmega pod-
nik. Můj první odběratel byl
skate shop. Tam byly tři de-
signy triček a dva kšiltovek.
Od toho jsem se odrazil.
A pak přes kámoše. Udělali
jsme první e-shop, tam nám
první půl rok nepřišla ani
jedna objednávka. Pak jsme
udělali lepší e-shop a pomalu
se to začalo nabalovat, jako
sněhová koule,“ říká Hradil.
Dnes přes internet prodává
svoje výrobky nejen po České
republice, ale také do zahra-
ničí. „Máme svoje prodejce
v Čechách a pak také v Evro-
pě. Dodáváme do Německa,
Francie, Polska, Belgie nebo
Nizozemska,“ vypočítává.
Kromě e-shopu Black He-

art také prodává na nejrůz-
nějších akcích. „Jezdili jsme
namotorkářské akce a srazy
amerických aut, protože na
to jsme vlastně zaměření.
A lidem se to začalo líbit, do-

stali jsme se do podvědomí.
V začátcích jsem tam jel,
koupil jsem si v obchodě jíd-
lo, a protože jsem neměl ani
ledničku, tak jsem toměl za
kolem pod autem ve stínu.
Takové byly začátky, když si
na to vzpomenu, tak to bylo
hrozné. Byl jsem rád, že jsem
vůbec něco prodal. Kdybych
měl velký kapitál, tak by to
asi šlo rychleji, ale skutečně
jsem začínal v podstatě od
nuly,“ říká.
Rozmanitý sortiment je

originální, odlišný od ob-
vyklých věcí. „Navrhuju to já,
pak to upravuje designér.
Každý půlrok je nová kolek-
ce, nyní na jaro třeba chys-
táme pětadvacet pánských
a patnáct dámských grafik.
Děláme i helmy, rukavice
a další doplňky promotor-
káře. Na začátku byly hot ro-
dy, rokenrol, pin upky. Chce-

me se lišit, nechceme se ob-
lékat v řetězcích,“ vysvětluje
Hradil.
Nejvíce na odbyt jdou trič-

ka, kšiltovky nebo ponožky.
„Ty vůbec nestačíme dodě-
lávat. A pak se na to nabalují
další věci, hodně je zájem o
helmy a rukavice. Ale trička,
to je klasika. Z legrace jsem
třeba udělat tričko Fichtl, no
a to je nejprodávanější. Na
tom všichni vmládí jezdili,
takže se to začalo kupovat,
komunitamotorkářů u nás
je,“ přibližuje vznik zatím
největšího prodejního hitu.
„Mnohomotorkářů už lpí

na tom, comají na sobě,
chtějí vypadat dobře. A je to
i funkční móda. Zaměřujeme
výrobu tak, aby oblečení vy-
padalo jako lifestylové. Aby
se v tommohlo jezdit a ne-
dalo se poznat, že je to na
motorku,“ říká Hradil.

PŘÍBĚHY
PODNIKATELŮ

ČERNOSRDCAŘI si vytvořili svou značku. Foto: archiv Black Heart

Zaměstnancům Škoda Auto
vzrostoumzdy o dvě tisícovky
Mladá Boleslav – V auto-
mobilce Škoda Auto skončilo
letošní kolektivní vyjedná-
vání. Zaměstnancům vzros-
tou od 1.dubna tarifní mzdy
o 2000 korun. Nová kolek-
tivní smlouva je platná až do
konce března 2026. Auto-
mobilka to uvedla v dopise
zaměstnancům. Výši prů-
měrnémzdy za loňský rok
firma pravděpodobně zve-
řejní ve výroční zprávě.
Zaměstnancům se díky

vyšším tarifům zvedne také
osobní ohodnocení, které
z nich vychází. Výsledek ko-
lektivního vyjednávání ovli-
vnila pandemie koronaviru
i nedostatek polovodičů.
„Současná, v celé společ-

nosti vmnoha ohledech slo-
žitá situace, ovlivněná pan-
demií covidu-19 či nedostat-
kem polovodičů, nás vedla
k rozhodnutí, že je třeba co
nejdříve předložit našim za-
městnancům pozitivní vizi
budoucnosti ve formě odpo-
vědné, atraktivní a přiměře-
né dohody,“ uvádí Škoda
v dopise, který podepsalo
vedení společnosti a odbo-
rový předák Jaroslav Povšík.
Firma a odbory se domlu-

vily také na zvýšení příplatku
za práci v noci na 35 korun za
hodinu. Variabilní bonus
bude letos činit 50 000 Kč, je

tak vyšší než v loňském roce,
kdy dosáhl 40 000 Kč. Za-
městnanci obdrží také jed-
norázovou platbu ve výši
10 tisíc korun.
Poslední kolektivní vyjed-

návání se uskutečnilo v roce
2020, kdy se odbory s firmou
dohodly na dvouleté smlou-
vě. Tarifní mzdy v automo-
bilce Škoda Auto vzrostly od
1. dubna 2020 o 5,7 procenta,
od 1. dubna 2021 se zvýšily
o další 2000 korun.
Mladoboleslavská automo-
bilka Škoda Auto dodala
v loňském roce celosvětově
878 200 vozů. Meziročně jde
o pokles o 126 600 aut. Dů-
vodem poklesu je pandemie
koronaviru i krize s nedo-
statkem čipů do palubní
elektroniky. Škoda Auto
provozuje tři výrobní závody
v České republice. (čtk)

ŠKODAAUTO. Foto: ČTK

Stavební firmy: Bez Ukrajinců stavět nelze

S tavební firmy v Čes-
ku se bez ukrajin-
ských pracovníků
neobejdou, a to celo-

ročně. Vyplývá to z vyjádření
oslovených firem.
Proces náboru Ukrajinců

trvá kolem půl roku, což je
v poměru na délku staveb-
ních projektů příliš dlouho.
Stavbaři by proto uvítali
snadnější udělování dlouho-
dobých víz. Ukrajina v sou-
časnosti čelí agresi ze strany
Ruska, které uznalo nezávis-
lost dvou separatistických
republik na východě Ukraji-
ny a vyslalo tam své vojáky.
Ukrajinští pracovníci jsou

ve stavebnictví žádaní, pro-
tože se dobře sžívají s míst-
ním prostředím a kulturou,
uvedlamluvčí společnosti
Strabag Edita Novotná. „Ob-
sazují přitom nejen dělnické
a řemeslně odborné profese,
ale takémísta technicko-
hospodářských pracovníků,
kde je vyžadováno odborné
středoškolské nebo vysoko-
školské vzdělání,“ řekla.
Většina pracovníků z Ukra-

jiny pracuje v České republi-
ce na dlouhodobá víza v re-
žimu zaměstnaneckých ka-
ret. „Vzhledem ke skutečně

zoufalému nedostatku čes-
kých pracovníků na zdejším
trhu práce bychom uvítali,
kdyby proces vyřízení těchto
karet byl co nejkratší,“ uved-
la mluvčí.
Ukrajinští pracovníci

nejsou potřeba jen ve sta-
vebnictví, ale také v admi-
nistrativě, dodal mluvčí
SkupinyMetrostav Vojtěch
Kostiha. Aktuální legislativa
pro jejich zaměstnávání je
podle něj v tak špatném sta-
vu, že proces náboru trvá až
půl roku, což je v poměru
k trvání stavebních projektů
dlouho. „Ve skupiněMet-
rostav tedy zaměstnáváme
pouze takzvané necizince,
což jsou všichni občané EU.
Máme tak Čechy, Slováky,
Němce, Maďary, Poláky a no-
vě třeba Finy,“ řekl Kostiha.
Generální dodavatelé sta-

veb zpravidla využívají slu-
žeb subdodavatelů. Až ti mají
kapacitu zabývat se složitým
náborem ukrajinských za-
městnanců na specifickou
činnost, případně tyto pra-
covníky najímají přes pra-
covní agentury. Výrobně-
obchodní ředitel pozemního
stavitelství Skanska Vladimír
Bešta uvedl, že v některých

profesích u jejich subdoda-
vatelů tvoří Ukrajinci až
80% všech zaměstnanců.
Potřeba ukrajinských pra-

covníků v českém staveb-
nictví je podle zástupců fi-
rem celoroční. „U dopravních
staveb, které jsou více závislé
na klimatických podmín-
kách, je největší potřeba od
března do prosince, u po-
zemního stavitelství sezon-
nost prakticky nehraje roli,“
doplnila Novotná.
„Pokud bychom hovořili

o určité formě „sezónnosti“,
pak by se jednalo o spojení
s významnými svátky, typic-
ky prosinec a Vánoce. V tom-
to období může docházet a
dochází k určitému utlumení
stavební výroby,“ upřesnil

prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví Jiří Nouza.
Na Ukrajině se sv. Mikuláš

nosící dětem dárky slaví
19. prosince. Vánoční oslavy
oficiálně končí až na Zjevení
Páně 19. ledna. To platí pro
ukrajinské řeckokatolíky
i pro pravoslavné.
Kostiha za celoroční po-

třebou pracovních sil spat-
řuje i změnu klimatu. „Sku-
tečná zima v České republice
nebyla už řadu let,“ uvedl.
Počasí ale podle něj není
faktorem, který byměl ne-
gativní vliv na harmonogram
stavebních prací. Pokud něco
projekty zdržuje, je to podle
Kostihy nedostatek staveb-
níhomateriálu, inflace na-
bourávající rozpočty staveb
a nedostatek kvalitního per-
sonálu, který byměl řešení
právě ve zjednodušení pra-
covních víz pro ukrajinské
pracovníky.
Ukrajinců žijících nebo

pracujících v Česku v posled-
ní době přibývá. V lednu
2022 jich české úřady práce
evidovaly celkem 198 470,
což jemeziročně o čtvrtinu
více. Oproti lednu 2020
vzrostl podle úřadu jejich
počet o 38 procent. (čtk)

STAVBAŘI. Ilustrační foto: ČTK

TržbyMountfieldu vloni
pokořily hranici osmimiliard
Praha – Největší tuzemská
síť hobby prodejenMount-
field v loňském roce v Česku
a na Slovensku utržila
8,3 miliardy korun, a proti
roku 2020 tak zvýšila tržby
o 11 procent.
Kromě kutilského a za-

hradního vybavení loni ci-
telně rostly prodeje elektro-
kol, bazénů a vířivek a také
krmení pro psy a kočky. Fir-
ma to uvedla na dotaz Dení-
ku. „Stejně tak jako v před-
loňském roce, tak i v loň-
ském zcela evidentně covid
ovlivnil vývoj prodejů. Lidé

trávili více času na svých za-
hradách, chalupách a cha-
tách a zároveň si je zušlech-
ťovali a nakupovali vše, co
pro své nemovitosti potře-
bovali,“ uvedlamluvčí spo-
lečnosti Kateřina Böhmová.
Mountfield v Česku a na

Slovensku provozuje 76 pro-
dejen, z nichž drtivá většina
prošla rozsáhloumoderni-
zací. Při ní se prodejní plocha
z původních 650metrů
čtverečních zvedla na dvoj-
násobek. Firma rovněž pro-
dává zboží prostřednictvím
vlastního e-shopu. (jak)
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Neúspěch na OH.Má český
sport dostatečnou podporu?

PETR VITÁSEK

E vropská unie dlou-
hodobě výrazně
podporuje sportovní
projekty a nejvíce by

z tohoměli těžit mladí spor-
tovci. Měli bymít dostatek
možností rozvíjet svůj talent
namoderních sportovištích
se slušným zázemím. „Sport
má potenciál zlepšit celko-
vou kvalitu života Evropanů
a pomoci překonat globální
problémy jako rasismus, so-

ciální vyloučení a genderová
nerovnost. Ze sportovních
odvětví má Evropská unie
značný hospodářský přínos,“
píše se vmateriálech Evrop-
ské komise. Z českého po-
hledu nepříliš úspěšná zimní
olympiáda však čerstvě vy-
volala otázky: Má český sport
dostatečnou podporu? Pokud
ano, proč se zlepšení podmí-
nek neodráží na výsledcích
ve vrcholovém sportu? Končí
dotační peníze opravdu tam,
kdy byměly nejvíce pomoci
rozvíjet talent sportovců?
Odpovědi si můžete přečíst

v dnešní anketěmezi český-
mi europoslanci.

Kateřina Konečná
41 let, KSČM

Olympijských her v Pekingu
se účastnilo nejvíce sportov-
ců v historii samostatné ČR.
Už to je úspěch. KSČM trvá na
tom, aby pozornost neměli
jen špičkoví sportovci, ale
všichni talentovaní, jež ne-
mají bohaté rodiče. Vláda jde
ale opačným směrem –
dvojnásobné zdražení jízd-
ného, neřešení brutálního
růstu cen energií i zboží –
v důsledku omezí nákladné
sportovní aktivity dětí.

Ondřej Knotek
37 let, ANO

Podpora sportumůže být
vždycky lepší, ale jde hlavně
o její efektivitu. Jen samotné
peníze výsledky nepřinesou.
Cestu vidím v systémovosti
a směřování dotací na smys-
luplné cíle. Za nejdůležitější
považuji podporu dětí ve
sportu. Minulá vláda založila
NSA, podpořil se například
mládežnický sport. Prosadila
se pomoc ve sportování v MŠ
a ZŠ. Klíčové je v tomto tren-
du pokračovat.

Michaela Šojdrová
58 let, KDU-ČSL

Podpora a výsledky spolu
souvisí, ale tomusí hodnotit
především ti, kteří sport dě-
lají. Vrcholový sport si už
dokáže na sebe vydělat, ale
bez široké základny talentů
výsledky nebudou lepší. Do-
mnívám se, že peněz do zá-
kladního, mládežnického
sportu, bymělo jít víc. Pod-
poru byměly převzít kraje
a obce. Také jdou z Evrop-
ského rozpočtu peníze do
sportovních akcí prostřed-
nictvím ERASMUS +.. Zde se
osobně snažím o navyšování.

Dita Charanzová
46 let, ANO

Dvě třetiny Čechů vůbec ne-
sportují. Česko bohužel in-
vestuje do sportu čtyřikrát až
šestkrát méně než naši sou-
sedé. Na evropské úrovni
jsme státům navýšili pro-
středky na sport a já doufám,
že je Česká republika využije
na vybudování sportovní in-
frastruktury. Musíme záro-
veň hledat cesty, jak ulehčit
přístup sportu široké veřej-
nosti.

Ondřej Kovařík
41 let, nestraník za ANO

Podpora sportumusí být pře-
devším systematická a dlou-
hodobá, což u nás ne vždy
platí. Současná vláda finance
určené na sport škrtá, a to je
špatný krok. Musíme se za-
měřit na cílenou práci s dět-
mi amládeží, více propojit
tělovýchovu se sportovními
kluby a dosáhnout tak změ-
ny přístupu ke sportu, u ro-
dičů i u dětí. Financovat by se
měla i výstavba sportovních
zařízení či jejich opravy.

Tomáš Zdechovský
42 let, KDU-ČSL

S kritikou českého sportu po
ZOH v Číně nesouhlasím.
Mám pocit, že se zapomíná
na to, že jakomalá zeměmá-
me spoustou vynikajících
sportovců. Sáblíková, Ledec-
ká, Samková vyrostly v na-
šich podmínkách. Za každým
úspěchem stojí pot, krev
a slzy. Bez toho to nejde. Na
druhou stranu je ale potřeba,
aby se stát neustále snažil
vytvářet co nejlepší pod-
mínky pro české sportovce.

MOJE PENÍZE | Názory, ekonomika
Aktuality

Elektronické daňové přiznání
lze podat na novémportálu
Praha – Provoz starší verze
daňového portálu a přístup
do původních daňových in-
formačních schránek bude
podle informací ministerstva
financí během dnešního dne
ukončen. Pro plné využití
elektronických služeb včetně
vyplnění daňových přiznání
prostřednictvím aplikace
EPO (Elektronická podání
pro Finanční správu) Fi-
nanční správa doporučuje
nový portál.
„Lidémohou využít služeb

nového portáluMoje daně,
neboť u starší verze daňové-
ho portálu již nejsou podpo-
rovány veškeré služby, na-
příklad načítání údajů. Portál
Moje daně spustila Finanční
správa již téměř před rokem
a znamenalo to další posun
ve zjednodušení, zrychlení a

poskytnutí vyššího komfortu
elektronické komunikace s
Finanční správou. Od jeho
spuštění měli uživatelé pů-
vodních daňových infor-
mačních schránek přesně rok
na to, aby si jednoduše zřídili
modernizovanou daňovou
informační schránku PLUS,“
informovala Hana Baráková
z Generálního finančního
ředitelství.
Zrušení přístupu do starší

verze daňového portálu je
podle vyjádření ministerstva
financí nezbytné pro zvýšení
přehlednosti poskytovaných
služeb a jejich sjednocení.
Uživatelé tedy aktuálně na-
leznou všechny jeho funkce
vmodernizované podobě na
portáluMoje daně na inter-
netové adrese
www.mojedane.cz. (ks)

Nulová tolerance hazardu nikomu nic nedá

P odařilo se díky re-
gulační vyhlášce
vyčistit ulice Jab-
lonce nad Nisou od

hazardu? Rozhodně ne! Jab-
lonec, ani žádné jinéměsto
vyčištěné od hazardu není a
nikdy nebude.
Hazard je lidská vášeň a tu

nelze zakázat ani řešit ja-
koukoli formou prohibice,
a už vůbec ne na úrovni
městské vyhlášky ve 21. sto-
letí – s technologiemi, které
dnes každý z nás nosí v kap-
sách. Případné nezvládnuté
nadměrné hraní je potřeba
řešit na úrovni adiktologů,
nástroji popsanými ve velmi
přísném zákonu o hazard-
ních hrách a v prvé řadě
osvětou a prevencí. Možná to
mnohé z vás překvapí, ale je
to právě personál slušných
provozovatelů kasin, který je
proškolen rizikové hráče
v krizovýchmomentech od
hraní odradit. V každé pro-
vozovně je pak samozřej-
mostí mít kontakty na od-
borníky, kteří se touto pro-
blematikou zabývají.
Takzvané nulové tolerance

se v posledních letech staly
pouhým politickým nástro-
jem ke zviditelnění jednot-
livců, v případě Jablonce pa-
na zastupitele JakubaMacka.
Nechci se opravdu nikoho
dotknout, respektuji součas-
nou situaci, ovšem každo-
denní praxe v oblasti ha-

zardních her je prokazatelně
jiná, než se nám snaží politici
tohoto typu podsouvat. A je
příznačné, že o prevenci, po
které odborníci stále volají,
se tito lidé většinou ani ne-
zmíní. Nicméně, je to jejich
právo na vlastní styl politické
prezentace. Zmého pohledu
se však zcela vytratil zdravě
kritický náhled na celou
problematiku.
Výsledek takzvané nulové

tolerance totiž není tak ra-
dostný a růžový, jak je nám
prezentováno. Ano, pan za-
stupitel Macek dosáhl likvi-
dace posledních „landbase“
podniků, které veměstě po
předchozíchměstských vy-
hláškách zůstaly… Zmařené
investice, ztráta zaměstnání
místních lidi, ukončení ná-
jmů a poskytování služeb od
místních podnikatelů – a sa-
mozřejmě také konec plateb
veškerých poplatků a daní,
které byly využíványměs-
tem především na podporu
sportu a škol. To je druhá
stranamince, o které se jaksi
nemluví. Město Jablonec
přijde v rozpočtu o desítky
milionů korun amístní
spolky a sportovní kluby
o podporu podnikatele, který
musel opustit legální trh na
základě aktivity zmého po-
hledu populistického politi-
ka.
A hráči, v jejichž zájmu se

to celé vždycky děje? Valná

většina bezproblémových,
kteří se prostě chodí jen po-
bavit, přijde o svou oblíbe-
nou kratochvíli v podobě ži-
vého kasina. Stejně jako v ji-
ných případech jsou tak tito
hráči svým způsobem donu-
ceni přejít do on-line pro-
středí. A jako první tam pře-
cházejí právě hráči se sklo-
nem k rizikovému hraní.
Tentokrát už však nebudou
mít vedle sebe obsluhu, která
je v případě potřeby „nechá
vychladnout“. Přechod hráčů
na internet je lehce doloži-
telný ze statistik Minister-
stva financí a tempo, kterým
hráči přecházejí i kvůli uza-
vírání kamenných podniků v
době lockdownů, zneklidňu-
je i odbornou veřejnost.
Výsledek v Jablonci tak

trošku připomíná dítě, které
si naivně zakryje oči a do-
mnívá se, že není vidět. Hráči
se přesunou do on-line heren
a kasin, která si každý z nás
nosíme v kapse ve svémmo-
bilu! Zde na ně čeká větší

množství automatů smno-
hemmenší možností kont-
roly. To je realita a je ne-
snadné uvěřit, že pan zastu-
pitel Macek toto nevěděl či
stále ještě neví. Obecně i
místní referendum vyhláše-
né k takovémuto velmi slo-
žitému tématu je chybou.
Vítězí populistické „naoko“
rozumné řešení zákazu,
přestože reálný dopad je
značně odlišný. Ve výsledku
referenda, které se po ob-
rovském úsilí podařilo panu
Mackovi zorganizovat, bylo
navíc „pro zákaz“ pouze cca
25 % všech oprávněných vo-
ličů, což poukazuje na po-
měrně nízký zájem lidí o toto
téma. Ukazuje to, že to pro
obyvatele není takové téma,
za jaké je panemMackem
vydáváno. A to pominu po-
rušování zákona aktivním
naháněním voličů v době
amístě voleb a spojením re-
ferenda s dvoudenními vol-
bami, aby vůbec dorazil do-
statek lidí… Časem se ukáže,
že zákaz automatů ve fyzické
podobě nepřinese v seg-
mentu problematického
hraní v Jablonci žádný pozi-
tivní efekt. Takzvané nulové
tolerance – dnes, v roce 2022
– žádný přínos nemají.
Ondřej Šmejkal, předse-

da představenstva provo-
zovatele kasin Euro Queen
(názor nevyjadřuje stano-

visko Deníku)

HAZARD. Ilustrační foto: ČTK

Káva je nejdražší za jedenáct let,
letos zdražila o další desetinu
Praha – Káva letos navázala
na trend z loňska, kdy její
cena rostla o 76 procent,
a zdražila o další desetinu na
109,5 koruny za kilogram. Je
tak nejdražší za 11 let. Loňský
nárůst byl nejvyšší procen-
tuální od roku 2010. Vyplývá
to z analýzy společnosti XTB.
Vztahmezi cenou kávy na
komoditní burze a cenou
v kavárně je ale pouze velmi
volný, upozornila firma.
Za růstem ceny kávy stály

především stoupající náklady
na dopravu a špatné počasí v
klíčových zemích produkují-
cích kávu. Nepříznivé počasí
v Brazílii stále trvá a cena
kávymůže podle analýzy
ještěminimálněměsíc po-
kračovat v růstu, dokud v
Jižní Americe neskončí ob-
dobí dešťů.
Brazílii, která je největším

světovým producentem ká-
vy, zasáhlo nejdříve sucho,
potémráz a nyní ji trápí vy-
datné deště. Cena kávy se i
kvůli tomu během loňska
zdvojnásobila. Na tento fakt
reagovali spekulativní in-
vestoři, kteří sází na další
růst cen. Doposud cena kávy
rostla nejvýše za poslední
dekádu, což výrazně podpo-
řilo narušení dodavatelských
řetězců po celém světě.

„Globální trh se v roce 2019
dostal do obrovského pře-
bytku a cena reagovala po-
klesem. Následná pandemie
situaci v sektoru ještě zhor-
šila. Nyní naopak poptávka
převažuje nad nabídkou. To-
mu pomohlo zotavení svě-
tové ekonomiky, uvolnění
restrikcí a obecný růst po-
ptávky po kávě,“ komentoval
růst ceny kávových zrn
hlavní analytik XTB Jiří Ty-
leček.
Velký vliv na cenu kafe

v kavárněmámnoho dalších
faktorů, jako jsou cena do-
pravy, energií, obalových
materiálů a v neposlední řa-
dě také práce. Kávové spo-
lečnosti nyní čelí cenové
bouři. Vedle růstu cen kávo-
vých zrn se potýkají s výraz-
ným nárůstem cen energií
a takémezd, což se negativně
promítá do zisků. (čtk)

PRAŽENÁ. Ilustrační foto: ČTK

Raiffeisenbank pomáhá
s podnikáním rodinným firmám
Praha –Na konci roku 2021
se Raiffeisenbank stala stra-
tegickým partneremAsocia-
ce rodinných firem. Podle
statistiky vytvářejí české ro-
dinné firmy odhadem čtyři-
cet procent hrubého domá-
cího produktu, zatímco ve
světě je to až dvakrát tolik.
Raiffeisenbank chce těmto
firmám pomoci při realizaci
vytyčených plánů.
V posledních letech do-

chází ke změnám, které znač-
ně ovlivňují podnikání ro-
dinných firem. Z krátkodo-
bého hlediska se podnikatelé
museli rychle přizpůsobit si-
tuaci po pandemií kovidu,
a v dlouhodobém se pak za-
bývají například otázkami
souvisejícími s generační

výměnou. „Podnikatelé, kteří
začali podnikat po roce 1989,
nyní hledají nástupce, a to
buď v rodině, nebo se firmu
snaží prodat. A právě v tako-
vé situaci přichází na řadu
odborné poradenství, které
jsme schopni zájemcůmna-
bídnout,“ říká Václav Štětina,
ředitel firemního obchodu
Raiffeisenbank.
Banka se zaměřuje jak na

malé a střední společností
s tržbami od 50milionů do
1,5 miliardy Kč, tak i na velké
společnosti s kapitalizací nad
1,5 miliardy Kč. Díky úzké
spolupráci s mateřskou ban-
kou Raiffeisenbank Interna-
tional se jedná o poradenství
v rámci celé střední a vý-
chodní Evropy. (ks)
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Markéta Filová z Generali České pojišťovny:

U pojistné ochrany dětí myslete
hlavně na riziko úrazů a nemocí

R
odiče chtějí být
svému dítěti
v případě úrazu
či nemoci na-
blízku. Zároveň

však promítají o tom, jaký
dopad na rodinné finance
budemít situace, když jeden
z nich zůstane s potomkem
doma. Řešenímmůže být
dobře sjednané dětské pojiš-
tění. Rodiče se pak nemusí
zabývat ušlým příjmem a pl-
ne semohou soustředit na
péči o dítě.
Uzavřít takovou pojistku je

vhodné kdykoli bez ohledu
na roční období. Vždyť také
jsou děti vystaveny riziku
úrazů či nemocí celoročně.

VÝPADEK PŘÍJMU
A CO S NÍM SOUVISÍ
Pokud dítě onemocní nebo
ho potká závažnější úraz, je
s touto situací zpravidla spo-
jena i určitá ztráta příjmu
jednoho z rodičů. V případě
nemoci nebo úrazu potomka
dostává zaměstnanec po do-
bu prvních devíti dnů od
státu tzv. ošetřovné, které
činí šedesát procent příjmu.
Po uplynutí této doby již ro-
diče žádný příspěvek nedos-
távají a rodina tak zcela
přichází o jeden příjem.
„K výpadku příjmu se pak

mohou přidat i náklady na
léčbu, protože ne všechno je
vždy a za každých okolností
hrazeno z veřejného zdra-
votního pojištění. Rodinný
rozpočet se tím dostává do
potíží a nepříznivá finanční
situace ohrožuje nejen chod

rodiny, ale také samotnou
léčbu nemocného či zraně-
ného dítěte,“ upozorňuje
Markéta Filová, expertka na
životní pojištění z Generali
České pojišťovny.
Pojištění sice nepříznivé

situaci nezabrání, ale když už
k ní dojde, umožní rodičům
zůstat s dítětem doma. Po-
může dorovnat výpadek
příjmu a poskytne i další fi-
nanční prostředky, které
mohou léčbu a péči omalého
pacienta výrazně zlepšit.

DÍTĚ SI KONZULTACI
S PORADCEMZASLOUŽÍ
Z pojistného plnění lze navíc
hradit třeba i pobyt ve špič-
kovém rehabilitačním zaří-
zení nebo služby profesionál-
ního domácího ošetřovatele.
Díky dobré pojistce se tak
s úrazem či nemocí rodina
vyrovná snáz a více časumů-
že věnovat samotné péči.
„Uvažujete-li o dětském ži-
votním pojištění, zaměřte se

nejen na úrazové pojištění,
ale i na pojištění pro případ
nemoci. Trojici základních
rizik by pakmělo vždy dopl-
nit pojištění pro případ ztrá-
ty soběstačnosti,“ radí Mar-
kéta Filová. Podle ní je vhod-
né důkladně zvážit také výši
pojistných částek.
Ty je potřeba zvolit na zá-

kladě konkrétní životní si-
tuace rodiny. Důležité je zo-
hlednit nejen existující pří-
jem, kterýmůže být výpad-
kem ohrožen, ale také veš-
keré závazky hrazenéměsíč-
ně – například spotřebitel-
ské úvěry, hypotéky apod.
„Pro sjednání pojištění dopo-
ručuji navštívit zkušeného
poradce. Ten pomůže nejen
s výběrem pojištění a správ-
ným nastavením pojistných
částek, ale na základě životní
situace rodiny doporučí také
optimální pojistné krytí,“
uvádí Markéta Filová z Ge-
nerali České pojišťovny. (ks)

POJISTNÁOCHRANA dítěte není věda, ale i tak je dobré obrátit se
před podpisem smlouvy na odborné poradce. Foto: Shutterstock

Čtenářská poradna

MICHAL KOREJS,
manažer NN Životní společnosti
Životní pojistkamá být
vždy šita namíru zájemci
OTÁZKA:
Jak bymělo vypadat správné
pojištění pro třicátníka, který
má rodinu a hypotéku?

Jakub Blanař, Adamov

ODPOVĚĎ:
Každého zájemce o pojištění
je třeba posuzovat samozřej-
mě individuálně a smlouvu
připravit namíru, aby plně
odpovídala jeho potřebám
a situaci. Mám-li však otázku
zobecnit, zaměřil bych se na
tzv. „velká“ rizika, jako jsou
například invalidita všech tří
stupňů a riziko smrti. Případ-
ně doporučuji zvážit i pojiš-
tění závažných onemocnění,
a to zejména kvůli možnosti

rychlé výplaty
peněz po určení
diagnózy.
Pro pokrytí hypotéky

a současně potřeb rodiny je
vhodné kombinovat klesající
pojistnou částku (která se
postupně snižuje podobně
jako jistina úvěru) a fixní po-
jistnou částku, která se ne-
mění a která pokryje ostatní
potřeby a náklady rodiny,
kdyby došlo na nejhorší.
Všechna další připojištění

bych bral jako doplněk k to-
muto základu. Z „menších“
rizik doporučuji ještě pojiš-
tění dlouhodobé pracovní
neschopnosti, vykrývající vý-
padek příjmů i při relativně
méně vážné nemoci či úrazu.

MOJE PENÍZE | Osobní finance, energetika

Avast zvýšil provozní zisk o 4,5%
Praha – Antivirová firma
Avast loni zvýšila upravený
provozní zisk EBITDA
o 4,5 procenta na 517,6mili-
onu dolarů, tedy v přepočtu
zhruba 11,6 miliardy Kč. Vý-
nosy vzrostly podle aktuál-
níchměnových kurzů
o 5,4 procenta na 941,1 mili-
onů dolarů, což je přes 21mi-

liard korun. Avast uvedl, že
datum uzavření fúze se spo-
lečností NortonLifeLock
očekává 4. dubna.
Příjmy z přímého prodeje

spotřebitelům se zvýšily
o 11,1 procenta na 811,2 mili-
onu dolarů, což představuje
organický růst o 9,4 procen-
ta. (čtk)

Vybudovatmuzeumbez dotací?
Padly rodinné úspory i pole
ZUZANA KODRLOVÁ ZELENKOVÁ

L outky, panenky, ko-
čárky a další hračky
našich babiček jsou
k vidění u Jitky Hrd-

ličkové. Ta s rodinou provo-
zuje ve VelkémÚjezdě, mezi
obcemiMšenem a Choruši-
cemi naMělnicku, muzeum
Staré krásnosti. Provoz tako-
vé instituce, navíc bez dotací,
je velmi nesnadný. Jitka je
ale nadšená a hrdá na to, co
dokázali s manželem vybu-
dovat. Nevzdávají se, své
podnikání dále rozvíjejí
a zvelebují.

„Pokud si někdomyslí, že
provozovat soukromému-
zeum je výdělečná činnost,
tak ho hned vyvedu z omylu
– není. Tedy ovšem pokud
nemáte dotace. A tomy ne-
máme a hrděmůžeme říci, že
nemusíme nikomu děkovat,
leda sami sobě. Je to osvobo-
zující pocit, ale zároveň ta
hrdost něco stojí,“ vyzdvihu-
je Jitka Hrdličková.
Ve Starých krásnostech,

čili v soukromémmuzeu, je
ředitel zároveň průvodcem,

badatelem, fotografem, spi-
sovatelem a uklizečkou.
„Musíme se snažit potenci-
álního návštěvníka nějak
zaujmout, takže neúnavně
dáváme příspěvky na face-
book, který ale není vše-
spásný,“ zmiňuje Jitka.

DIVADLO LOUTEK
Muzeum chce přilákat také
nejmenší návštěvníky. Proto
jeho zaměstnanci hrají lout-
ková divadélka a to tedy
nejen v samotnémmuzeu,
ale také ve školkách, pod ši-
rým nebem, na hradech a
zámcích, dětských oslavách,
jarmarcích, zkrátka všude
tam, kam „ansábl“ pozvou.
„Náš loutkový soubor se
jmenuje Loutky starý Ko-
toučový. Tedy loutky hrají
skoro samy, my jsme tam jen
do počtu, jejich tvůrci man-
želé Krčálovi jsou totiž lout-
koví profesionálové a jejich
40 až 45 centimetrů velké
dřevěnémarionety jsou
prostě skvostné a výborně se
s nimimanipuluje,“ popisuje
Jitka Hrdličková.
Když návštěvník přijede

a prohlédne si muzeum, tak
mámožnost navštívit také
rovnou druhý prohlídkový
okruh, nebo si dát na chvíli
přestávku a v klidu si vy-
chutnat kávu s něčím dob-

rým k zakousnutí. „Lasko-
minymáme také pro diabe-
tiky 1. stupně, protožemáme
syna s cukrovkou a víme, jak
je těžkému dát nějakou
dobrotu, co není spočítaná,“
uvádí ředitelka s tím, že tyto
pochutiny nejsou vyloženě
„dia“, ale konzument je do-
stává přesně spočítané, aby
i diabetik věděl, co a zda si
může dát.
Druhý prohlídkový okruh

se jmenuje Krásné pohádko-
vosti. Děti si mohou v po-
hádkové stodole najít svoji
oblíbenou pohádku a pokud
se nebojí, mohou jít i do
strašidelného sklepa.
Součástí areálu je také

Ateliér kšandy, vidle, špek.
Zdemohou návštěvníci za-
koupit trička, obrazy a jiné

zajímavé věci, jejichž koupí
podpoří muzeum.
Vybudovat takovémísto

a bez dotací bylo pro Hrdlič-
kovi velmi náročné. Padly na
to veškeré rodinné úspory,
dědictví a prodej polí. Pro
manžele je ale nejdůležitější,
že si splnili svůj velký sen.
„Pokud potom přijede zájezd
seniorů, kteří slzí u proutě-
ných kukaní (kočárků) a pa-
nenek, které dříveměli a po-
chválí vás, že to děláte dobře,
tak si říkáte, že to za to vše-
chno stojí,“ zmiňuje Jitka.
Návštěvnost se zde řídí

především podle počasí. Do
Starých krásností lidé zamíří
spíše ve chvíli, kdy je pod
mrakem. Vstupné je sto ko-
run na osobu, rodinné vstu-
penky jsou za 200 korun.

MUZEUM Staré Krásnosti. Foto: archiv muzea

PŘÍBĚHY
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zážitkové konference
BUDOUCNOST MŮŽE BÝT JINÁ



ProgramTV, křížovka, sudoku, horoskop

     5.55 Snídaně s Novou 8.25 Novashop-
ping 8.40 Ulice (4215). Seriál ČR
(2022) 9.40 Šéfka (1). Krimiseriál
ČR (2022) 10.55 Na lovu 11.45
Tescoma s chutí 12.00 Polední Te-
levizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí 12.25 Krok za krokem VI
(22). Sitcom USA (1997) 12.45
Doktoři z Počátků (10). Seriál ČR
(2013) 14.05 Mentalista II (14).
Krimiseriál USA (2009) 15.00 
Kriminálka Miami IX (15). Krimi -
seriál USA (2010) 15.55 Kriminálka
Miami IX (16). Krimiseriál USA
(2010) 16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny 17.30 Na lovu 

  18.25 Ulice (4216)
Možná je to vaše ulice. Možná
jste to vy. Seriál ČR (2022)

  19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí

  20.20 Specialisté (155)
Kariéra. Krimise-
riál ČR (2022).
Hrají: M. Dejdar,
J. Hána, E. Leim-
bergerová, 
J. Erftemeijer
a další. Režie 
R. Šveda

  21.20 Specialisté (73)
Spi sladce. Krimiseriál ČR (2019).
Hrají: M. Dejdar, J. Štáfek, Z. Kaj-
narová, J. Carda. Režie B. Mišík

  22.20 Policie Chicago IV (15)
Krimiseriál USA (2017)

  23.15 Kriminálka Miami IX (15)
Touha po krvi. Krimiseriál 
USA (2010)

     0.10 Kriminálka Miami IX (16). Krimi -
seriál USA (2010) 1.05 Mentalista
II (14). Krimiseriál USA (2009) 
1.45 Krok za krokem VI (22). 
Sitcom USA (1997) 4.45 Nova -
shopping 

     6.15 Bolek a Lolek. Animovaný seriál
Pol. (1963) 6.25 Bolek a Lolek.
Animovaný seriál Pol. (1963) 
7.00 Nový den 8.15 M.A.S.H (148).
Válečný seriál USA (1972-1982)
8.50 M.A.S.H (149). Válečný seriál
USA (1972-1982) 9.20 Duch (4).
Seriál 10.30 Jak se staví sen –
extra 11.35 Walker, Texas Ranger
VIII (7). Akční seriál USA (1999)
12.35 Jake a Tlusťoch II (2). 
Krimiseriál USA (1987-1992) 
13.35 Policie Hamburk XII (2). 
Krimiseriál N (2017) 14.35 
Námořní vyšetřovací služba III (6).
Krimiseriál USA (2005) 15.40 Ano,
šéfe! 16.50 Policie v akci 17.50
Prostřeno! 

  18.52 Počasí
  18.55 Hlavní zprávy
  19.40 Krimi zprávy
  19.55 Showtime
  20.15 Dream Team – Mistři dílny

Originální zábavní reality show,
ve které najdeme nejšikovnějšího
Čecha nebo Češku

  21.35 Jak se staví sen – extra
  22.40 Jak se staví sen – extra
  23.55 Ano, šéfe!
     1.00 Námořní vyšetřovací služba III (6).

Krimiseriál USA (2005) 2.00 Jake 
a Tlusťoch II (2). Krimiseriál USA
(1987-1992) 3.00 Policie Hamburk
XII (2). Krimiseriál N (2017) 

     5.59 Studio 6 9.00 Všechny velké 
a malé bytosti II. Seriál VB (2021)
10.00 168 hodin 10.35 Špunti na
cestě (8/13). Seriál ČR 11.30 
AZ-kvíz 12.00 Zprávy ve 12 12.20
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00 Po sto-
pách hvězd 14.30 Počesku 14.40
Výsledek testu. Psychol. film ČR
(1986) 15.40 Zavolejte porodní
sestřičky II (5/9). Seriál VB (2013)
16.45 Cestománie 17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce 

  18.00 Události v regionech
  18.25 Kde domov můj?
  18.55 Události za okamžik a počasí
  19.00 Události
  19.56 Branky, body, vteřiny
  20.10 Stíny v mlze (9/12)

243. Krimiseriál ČR (2021). Hrají: 
P. Špalková, J. Vyorálek, J. Plesl, 
R. Rázlová. Režie R. Špaček

  21.25 Reportéři ČT
  22.10 Za minutu 12
  22.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
  22.40 Život a doba soudce A. K. (9/13)

Kladivo na důchodce. Seriál 
ČR (2014). Hrají: D. Švehlík, 
D. Kolářová, J. Bartoška, M. Daniel.
Režie B. Sláma, R. Sedláček, 
R. Špaček

  23.40 Dobrá čtvrť II (8/11)
Nekonečné regály. Seriál ČR
(2008). Hrají: M. Issová, A. Kulo-
vaná, P. Boublík, J. Preissová.
Režie K. Smyczek

     0.40 AZ-kvíz 1.10 Rajské zahrady 1.25
Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium 2.10 Dobré
ráno 4.40 Kočka není pes 5.15
Černé ovce 5.30 Události 
v regionech 

     5.59 Dobré ráno 8.30 Všechny krásy
Brazílie 9.25 Psí příběhy 10.20
Modrá planeta II – Speciál o prů-
běhu natáčení cyklu BBC 11.10
Krásy evropského pobřeží 11.20
Babylon 11.50 Nejúžasnější díla
přírody 12.40 Televizní klub 
neslyšících 13.10 Svět zvířat 14.05
Cesty víry 14.30 Nádherná 
americká města 15.25 Starověký
Egypt (4/4) 15.55 Dobrodružství
vědy a techniky 16.25 Ruská válka
17.15 Letecké katastrofy 

  18.00 Klenoty s vůní benzinu (8/9)
  18.30 Obří dopravní uzly
  19.20 Vltava, naše řeka (8/10)
  19.30 Československý filmový týde-

ník 1972 (1398/2379)
  19.40 Postřehy odjinud
  19.50 Zprávy v českém znakovém ja-

zyce
  20.00 Osudový střet Judey s Římem

(1/2)

Vzestup
  21.00 Starověké megapole

Tikal
  21.55 Bezstarostná jízda

Roadmovie USA (1969). Hrají: 
P. Fonda, D. Hopper, J. Nicholson,
K. Blacková. Režie D. Hopper

  23.35 Ohlédni se v hněvu
Drama VB (1958). Hrají: R. Burton,
M. Ureová, C. Bloomová, E. Evans
a další. Režie T. Richardson

     1.10 Queer: Gender blender 1.35
Nepál, sídlo bohů 2.05 Historie.cs
2.55 Designtrend 3.10 Rodinné
křižovatky 3.40 Křesťanský 
magazín 4.05 Dolní Bojanovice
4.35 Legendy záchranářství

TV program /Pondělí, 28. února/

ČT 1 ČT 2

NOVA PRIMA

Tip

Tip

Tip

Tip

6.05 Flash (2) 6.55 Flash (3) 8.10 Top
Gear 2008 (3) 9.20 Top Gear 2008 (8)
10.25 Hvězdná brána III (63, 64) 12.30
Futurama VII (12, 13) 13.20 Simpsonovi
X (18, 19, 20, 21) 15.10 Hvězdná brána III
(65, 66) 17.15 Futurama VIII (1, 2) 18.15
Simpsonovi XII (1, 2, 3) 19.45 Simpso-
novi XII (4) 20.15 Prima Partička 
21.15 Partička 22.00 Spartakus: Válka 
zatracených (1) 23.15 Re-play 23.45
Simpsonovi XII (1) 0.15 Simpsonovi XII
(2) 0.45 Simpsonovi XII (3) 1.15 Simpso-
novi XII (4) 1.45 Futurama VIII (1) 2.15
Top Gear 2008 (8) 3.30 Cool Kids (20) 

12.45 Hon na ruského tygra 13.55 
Vetřelci dávnověku XII (18) 14.50 Po sto-
pách duchů XIV (13) 15.50 Podmořské
království (3) 16.55 Vodní obři VI (2)

PRIMA COOL
6.00 Na zámku 6.25 Doktorka z Dixie II
(15) 7.40 Ohnivý kuře II (28) 9.10 Jak se
staví sen 10.15 Prostřeno! 11.10 Ano,
šéfe! 12.25 Zrazená důvěra 14.05 Záchra-
náři z hor II (5, 6) 16.00 Zasněná láska
(86) 17.00 Zasněná láska (87) 18.00 
Záchranáři z hor II (7) 19.00 Záchranáři
z hor II (8) 20.00 Rosamunde Pilche-
rová: Mraky na obzoru. Romantický film
N (1995) 22.00 Tudorovci III (8) 23.05
Showtime magazín 23.50 Zasněná láska
(86) 0.50 Zasněná láska (87) 1.50 
Plastická chirurgie, s. r. o. VI (8) 2.45
Plastická chirurgie, s. r. o. VI (9) 

PRIMA LOVE
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Pohádky
Bolka a Lolka 7.50 Námořní vyšetřovací
služba III (20, 21) 9.45 Temné síly 
11.50 John Tucker musí zemřít 13.35 Já,
Simon 15.55 Láska navždy 17.50 Sopka
20.00 Šarlatové písmeno 22.50 Země
ztracených1.00 Ranhojič. Dobrodružný
historický film N (2013) 

PRIMA MAX

5.30 Láska na kari 8.10 Král zlodějů. Po-
hádka N (2010) 9.25 Coco. Animovaný
film USA (2017) 11.15 Wild Wild West.
Sci-fi USA (1999) 13.15 Teleshopping
13.35 Naposledy spolu. Drama USA
(2017) 15.25 Sedm let v Tibetu. Dobro-
družné drama USA/VB (1997) 18.05 Pad-

NOVA CINEMA
20.00 Události v kultuře, PP 20.15 Oscar
pro Emily. Záznam divad. představení
21.45 Backstage 22.10 Po stopách slav-
ných skladatelů 23.05 Punk je hned! 0.15
Artmix 1.10 Kde jsi, Joao Gilberto? (2/2)
2.00 UMPRUM130 2.25 Po Královské
cestě s profesorem Františkem Dvořákem 

ČT ART

PRIMA ZOOM

17.55 Veterinář z Yorkshiru IX (8) 18.55
Záchranáři divokých zvířat: Malawi (4)
20.00 Čína z ptačí perspektivy II (1)
21.05 Bizarní jídla IX (6) 22.00 Člověk
a vesmír (4) 23.15 Jak funguje vesmír VII
(4) 0.05 Příběh hvězdné oblohy (2) 

dington 2. Dobrodružná rodinná kome-
die VB/Fr. (2017) 20.00 Ant-Man
a Wasp. Akční dobrodružná komedie
USA (2018) 22.20 Cesta k vykoupení.
Drama USA (2017) 0.35 Kluk od vedle.
Horor USA (2015) 2.15 Halloween. Horor 

12.55 Putování za muzikou 13.25 Sešlost
14.30 Svatební cesta aneb Ještě ne, 
Evžene! 14.55 Čtyřlístek 16.10 Jsem
vrah? 17.15 O poklad Anežky České 17.50
Sága rodu Forsytů (3/13) 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56
Branky, body, vteřiny 20.05 Šest ran do
klobouku 20.40 Rendez-vous s Gusta-
vem Bromem 21.35 Sága rodu Forsytů
(4/13) 22.30 Zprávy v českém znakovém
jazyce 22.45 Hádanky domů života 23.10
O poklad Anežky České 23.45 Takoví
jsme byli my, dobří rodáci aneb 
Z letopisů Máselné Lhoty 

ČT 3

Křížovka

TVŮJ VELKÝ ŽIVOTNÍ

HOROSKOP!
PODÍVEJTE SE 
DO BUDOUCNOSTI.

PIŠTE SMS NA 904 30 55,  
KÓD 21KL A SVŮJ TEXT 
NEBO VOLEJTE NA 
906 70 60 70

BERAN PANNA VODNÁŘ

BÝK VÁHY RYBY

BLÍŽENCI ŠTÍR

RAK STŘELEC

LEV KOZOROH

Zjišťujete nedostatky ve vedení vaší společnosti, 
které jste neviděli. Obvykle se snažíte s lidmi vyjít po 
dobrém, nyní ale přicházíte s kritikou.  

Den je vhodný pro vyřízení povinností. Je čas inves-
tovat do nových služeb a daří se i reklamní činnosti. 
Klienti jsou ochotní docenit vaše služby.

Jste pod vlivem depresí, které vás vyčerpávají. Mož-
ná se nabídne šance, po které jste léta toužili, ale 
nestojíte o ni. Hledejte příčiny a změňte to.

V oblasti kreativní činnosti by měla být situace 
stabilizována. Díky milostnému naladění prožíváte 
líbánkové období, což narušuje pracovní morálku. 

Stále vám přeje někdo z okolí a ukazuje možnosti, 
jak se stát úspěšnější v reklamě, studiu či sepisová-
ní. Budete nyní více než spokojeni a plánujete.

I když jste tomu dle ostrých slov, které jste si 
vyměnili s šéfem, nevěřili, situace v práci se mění 
k lepšímu. Jste výborní v omluvách a usmiřování. 

Nezbyde než se obrnit proti hrubosti některých ko-
legů. Nemusíte si nechat vše líbit, a i když své řeči 
míní jako vtip, stejně vás bolí jedovatý osten.

Někdo blízký vám nepřeje. Žádá po vás, abyste za-
pomněli na povinnosti a věnovali se lásce. Vy si ale 
nemůžete dovolit vyskočit z tempa a mít volno.

Je vynikající den pro milostné avantýry i pro rozvíjení 
vášně v rámci manželství. Zkusit lze cokoliv, co 
bude příjemné oběma, vášeň je skvělý pohon!  

Zatímco od rána budete mít pocit, že trvá neohraba-
nost, od večera budete ve víru úspěchů. V práci vás 
bude zdržovat pečlivý kolega nebo nadřízený.

Zatímco ještě včera jste přetékali emocemi po 
hádce s kolegou, dnes jste od samého rána nejistí. 
Zkuste s ním promluvit a leccos se může změnit. 

Poslední den v měsíci sice provádíte jedno meditač-
ní cvičení za druhým, ale i tak se vám nebude dařit 
se uklidnit. Nemůžete se soustředit, sport pomůže.

LÁSKA A MAGIE! Přičarujte si novou lásku! Poradím! Kartářka Médea. PIŠTE SMS ve tvaru 34UPZ a text na 904 30 46

E.M.A. Europe s.r.o., P.O. Box14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč, 1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Jak luštit sudoku
Vyplňte mřížku tak, aby každý 
řádek, každý sloupec a každý 
čtverec o 3x3 políčkách ob-
sahoval čísla od jedné do devíti.
Hlavolamy poskytuje 
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ZA VYLUŠTĚNÍ KNIHU

Štěstí má barvu levandule
Babička vypadla z 
okna! Taková zpráva by 
Penelope, které všichni 
říkají Pepe, převrátila 
život naruby, i kdyby už 
nebyl v troskách. V prá-
ci dostala výpověď a od 
přítele kopačky po te-
lefonu. A tak je vlastně 
ráda, že se musí po-
starat o babičku místo 
toho, aby řešila svůj 
vlastní život...
 360 str., 379 Kč 

Vydalo nakladatelství GRADA Pub-
lishing (Cosmopolis). Na www.grada.cz se 
slevou. 

Tajenku pošlete od 28. 2.  do 2. 3. na číslo 9001110 
(cena sms je 10 Kč). Technicky zajišťuje ATS, www.
platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199). Tvar sms DEN 
PO JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. Nebo na e-mai-
lovou adresu: krizovkapondeli@vlmedia.cz. Pět luštite-
lů dostane knihu.

Tajenka z minula: Mnozí přátelé se nehodí ani k pití 
čaje.

Knihu Chata ve Švýcarsku z nakladatelství GRADA 
publishing (Cosmopolis) dostanou do tří týdnů poštou: 
B. Vosyka, Kladno; B. Budík, Vřesina; M. Drábková, Ho-
lešov; A. Pařík, Praha; K. Votátek, Brno.

Sudoku

20 28. února 2022Deník
www.denik.cz


