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Co si Češi myslí o válce na Ukrajině
Na dotazník Deníku odpověděl rekordní počet 27 tisíc čtenářů

Výsledky
každý den
v Deníku.
Dnes na str
aně 5
a denik.cz

DENÍK PLUS

pražský

Před deseti lety
zemřel autor
medvědů
od Kolína
Břetislav
Pojar

praha česko svět
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ŽIVOT HIPPIES NA HAVAJI UKÁŽE
VÝSTAVA V DOMĚ U KAMENNÉHO ZVONU

Výuka ve stanech? Žáci se
do plných škol nevejdou
MILAN HOLAKOVSKÝ

D
VOLNOMYŠLENKÁŘSKOU KOMUNITU na Havaji zachytil fotograf John Wehrheim. Jeho dílo
s názvem Paradise Lost je až do 8. ledna k vidění v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. V roce 1969 se několik hippies usadilo na ostrově Kauai na Havaji, kde postupně vznikla širší komunita lidí. Základ tvořili mladí Američané stíhání za potulku, za které
pozval na svůj havajský pozemek bratr herečky Elizabeth Taylorové Howard. Komunita zde
fungovala a rozrůstala se až do roku 197, kdy se místní vláda rozhodla utopickou vesnici zlikvidovat a vybudovat na jejím místě veřejný park. Wehrheim zachytil v 70. letech život komunity na více než stovce fotografií. Více snímků na www.prazsky.denik.cz. Foto: Deník/Radek Cihla

o jurty postavené vedle tělocvičny
a školního
hřiště ve vesnici
Želivec na Praze-východ se
nově chodí učit žáci Základní
školy Sulice. Zateplenou jurtu vybavenou i podlahovým
vytápěním, která má sloužit
celoročně, nechala obec postavit za milion korun proto,
aby nahrazovala jednu ze
tříd, jichž má škola nedostatek.
Nejde tedy o klasickou
venkovní učebnu, které se
zřizují proto, aby za pěkného
počasí umožnily přenést výuku na zdravý vzduch, zatraktivnily ji a nabídly nové
zážitky. Vybudování jurty,
což na začátku znělo spíš ja-

ko jako vtip, se stalo řešením
Nabízelo by se řešení, že
z nutnosti. Dětí je tolik, že se
děti, které se do školy neveve škole s plánovanou kapajdou, by mohly dojíždět do
citou 270 žáků, zvýšenou na
škol v okolí. Snadno se to
330, učí třeba i v knihovně.
řekne, ale hůř zařídí; tyhle
A už nyní je zřejmé, že od
doby jsou pryč. Jílové u Prapříštího školního roku nehy, Kamenice, Jesenice, Psáry
bude stačit ani jurta.
nebo Kunratice? NeNení tak vyloučepomůže nikdo;
Na
no, že v sousedPraze-východ se zcela plno mají
ství může vyvšude.
žáci Základní školy
růst další poMísta by se
Sulice učí v zateplené možná našla
dobná stavba.
Podle slov
někde na
jurtě. Ta nahrazuje
starosty Petra
učebnu, jelikož do bu- Příbramsku,
Čuříka (nez.)
ovšem školádovy školy by se dal- ky by čekalo
by obec sice
ší třída už nebyla připravena
každý den třínechat rychle pohodinové dojížvešla.
stavit novou školní
dění autobusem, což
budovu pro 240 žáků, chybí
je nepřijatelné. Jako průale peníze: 280 milionů.
chodné se nejeví ani pamět„Do 18 měsíců od poskytníkům známé vyučování na
nutí dotace bychom byli
směny.
schopni začít učit,“ slibuje.
dokončení na str. 3

Žena udělala
z hotelu terárko

Vláda chce povinný home office

Narodí se první
mládě v Evropě

Praha 3 – S bizarní novinkou
se v pondělí setkali zaměstnanci jednoho hotelu na
Praze 3. Při snaze uklidit pokoj před příjezdem dalšího
hosta vyšlo najevo, že se v
pokoji nalézá menší kolonie
hadů doplněná o černobílou
kočku. Žena, které ten den
končil pobyt, nebyla k dostižení, a tak se personál obrátil
na tísňovou linku 156. Strážníci informovali odchytovou
službu a příslušný odbor.
Posléze ale našli majitelku,
která účet v hotelu vyrovnala
a mazlíčky si odvezla. (est)

Lidem pečujícím o nemohoucí nebo o děti by měl
podle vládního návrhu
zaměstnavatel umožnit
pracovat z domova.

Troja – Samice luskouna
krátkoocasého Run Hou
Tang, která spolu se samcem
Guo Bao žije od dubna v Zoo
Praha, je březí. Potvrdilo to
vyšetření ultrazvukem. Pokud vše půjde dobře, dočká
se Run Hou Tang svého potomka někdy mezi polovinou
prosince až polovinou ledna.
Pražská zoo tak přivítá vůbec
první mládě luskouna v Evropě. Motivace pro chov
luskounů plyne z jejich
ohrožení, protože v oblastech
Asie a Afriky jsou masivně,
nelegálně loveni. (est)
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odiče pečující
o malé děti anebo lidé, na jejichž
péči jsou závislí
jejich nemocní či
staří příbuzní, bývají často
v bezvýchodné situaci. Musí
se starat o své blízké, ale
současně chodit do práce. To

práce Jakub Augusta. Přesné
podmínky home office budou zakotveny v písemné
dohodě, kterou zaměstnavatel s pracovníky sepíše.
Úprava musí sladit
českou národní legislativu s již přijatou směrnicí
Evropské unie.
Zaměstnavatel
by měl být nově
Í povinen vyhovět
D E N žádosti zaměstnance o umožnění
práce z domova, pokud tomu
nebrání povaha vykonávané

KU

JIŘÍ JANDA

by se mohlo změnit. Ministerstvo práce a sociálních
věcí dokončuje novelu zákoníku práce, která zavede
právo na home office.
Komu charakter
jeho práce dovoluje, aby pracoval
z domova, tomu
to bude muset
povolit i zaměstnavatel. „Novela
nastaví jasný leV
gislativní rámec
a zpřehlední pravidla
platná pro všechny,“ řekl
Deníku mluvčí ministerstva

Z DOMOVA

ŠKOLSTVÍ

Příprava na
zimu. Z regálů
obchodů mizí
pily a sekery

Obědy zdarma
přispívají k
větší pohodě
školáků
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práce nebo vážné provozní
důvody. „Pokud zaměstnavatel nevyhoví, musí písemně odůvodnit své zamítnutí,“
vysvětlila advokátka Lucie
Kalašová z kanceláře bpv
Braun Partners.
Koho konkrétně se změna
týká? Nárok na home office
by měli mít lidé pečující
o dítě mladší patnácti let, těhotné ženy a také lidé, bez
jejichž pomoci se dlouhodobě neobejdou jejich blízcí.
Některým vychází zaměstnavatelé vstříc už nyní.

pokračování na str. 6
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ŠETŘÍME ZA ENERGIE

VÁLKA

ROZHOVOR

Správně seřízený
kotel ušetří až
stovky korun

Řehka: Musíme se
připravit na válku,
jestli chceme mír
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Unie se v Praze
posunula k dohodě
o plynu, říká Karel
Barták
strana 8
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UDÁLOSTI

Správně seřízený kotel
ušetří až stovky korun

Komentář
Luboš PALATA
redaktor

Ukrajině je třeba dodat vše,
co potřebuje k válce s Ruskem

tudená rána již několik dní napovídají, že je nejvyšší
čas začít s vytápěním. Kdo chce při
topení ušetřit, neměl by zapomínat na pravidelné kontroly systému vytápění před
zimní sezonou. Co je potřeba
zkontrolovat a jak díky
správné kontrole můžete
v zimě ušetřit, vám prozradí
další díl seriálu Šetříme za
energie. Deník jej připravuje
ve spolupráci se serverem
Šetřím.cz a odborníky z ČEZ
i portálu TZB-info.

SERVIS KOTLE. Na další
kontroly je už většinou nutné pozvat odborníky. U topení plynem jsou zásadní
pravidelné prohlídky. Na
kontrolu spalinových cest je
třeba pozvat jednou ročně
kominíka, u kondenzačního
kotle to stačí každý druhý
rok. Každá podobná prohlídka vám sice sebere zhruba
hodinu času, může ale ušetřit
spoustu peněz. Správný servis kotle snižuje náklady na
vytápění až o patnáct procent. V opačném případě
nejen ztrácíte peníze kvůli
vysoké spotřebě, ale kotel
může být dokonce životu
nebezpečný. Zanesená spalinová cesta může také vést
k jeho poruše.

KONTROLA, KTEROU
ZVLÁDNETE SAMI. V bytech
s ústředním topením se na
zimu můžete připravit kontrolou radiátorů. Důležité je,
aby v nich nezůstal vzduch.
Zda tomu tak není, se přesvědčíte snadno. Stačí vzít
kbelík, hadr a klíč, jímž uvolníte ventil. Poté se z něj se
syčením uvolní vzduch. Když

REVIZE OTOPNÉ SOUSTAVY. Na revize před zimou by se nemělo zapomínat ani tam, kde během roku
mysleli na úsporná zařízení.
Pokud jste nově zateplili fasádu či střechu anebo vyměnili stará okna za nová, změnily se tepelné ztráty domu.
Tepelná soustava tak může
být nově naddimenzovaná

seriál Deníku
JIŘÍ JANDA

S

Home office bude povinný
dokončení ze str. 1
Například Stanislav Čihák
z Prahy se už půldruhého
roku stará o nemohoucího
otce. „Bez osobní asistence
by to nešlo. S tatínkem sice
mohou komunikovat, ale on
si už nepamatuje, co bylo
před hodinou,“ posteskl si
muž, který pracuje na manažerské pozici. Novou úpravu
vítá, protože pomůže dalším
lidem, kteří nemají tak
vstřícné vedení jako on.
Novinku si pochvaluje také
Asociace neúplných rodin.
„Je to krok správným směrem, ať už pro rodiče s malými dětmi nebo neúplné rodiny,“ uvedla za asociaci
Dagmar Vogtová. Obává se

ale obstrukcí od zaměstnavatelů. „Nevím, co všechno
může být bráno jako vážné
provozní důvody, a tedy
možnost zaměstnanci home
office neumožnit,“ vysvětlila.
Že jsou obavy ohledně
ochoty zaměstnavatelů přistoupit na nová pravidla
oprávněné, potvrdila i Dagmar Kužvartová ze Svazu
průmyslu a dopravy. „Pokud
jde o práci na dálku, zaměstnavatelé se s chybějící legislativou vyrovnali už za
covidu a zavedli si pravidla
fungování postavená na
vnitřních předpisech, případně individuálních dohodách se zaměstnanci,“ uvedla.

a vyplatí se pozvat odborníka. Kde může najít úspory?
Kupříkladu kontrolou stoupaček, regulačních armatur,
termostatických ventilů
i hlavic. Poté znovu provede
výpočet pro optimální vyvážení celé otopné soustavy.
KOLIK PENĚZ UŠETŘÍTE?
Záleží na velikosti domu
a způsobu vytápění. Podle
serveru Šetřím.cz kupříkladu
v částečně zatepleném rodinném domě o ploše sto
padesáti metrů čtverečních
vytápěném plynem lze při
pravidelném servisu kotle za

rok ušetřit až 200 kWh. Udržovaný kotel má totiž až
o pětinu vyšší účinnost, takže úspora může činit téměř
sedm set korun.
INSTALUJTE FÓLII ZA RADIÁTOR. Další úsporu tepla
i peněz může přinést, pokud
nebudete zbytečně zakrývat
radiátor závěsy či nábytkem.
Když do místnosti proudí
veškeré teplo, spotřeba se
sníží. Ještě více pomáhá
deska s hliníkovou fólií instalovaná za radiátor, která
odráží teplo do středu pokoje.

MORAVSKOSLEZSKÝ deník

Ostrava koupila haldu Emu
Zatraktivní ji pro turisty
Ostrava – Bývala nejvyšším
vrcholem ve městě, kvůli
prohořívání, usazování
a důlní činnosti však postupně o svůj primát přišla.
Přesto je se svými nynějšími
312 metry atraktivním místem pro výletníky z širokého
okolí. Ti by v budoucnu měli
na haldu Emu proudit mnohem víc. Alespoň taková je
představa těch, kteří se starají o turismus ve městě.
Nakročeno k proměně už
Ema má. Ostrava totiž ji totiž
kupila od společnosti Asental
za více než pět milionu ko-

run. Tolik město zaplatilo za
návoz hlušiny vzniklé při
těžbě uhlí, který za řekou
Ostravicí rostl od roku 1861.
„Jedná se o lokalitu s významným turistickým potenciálem, pro město důležitou též v souvislosti s chystanou revitalizací Trojického
údolí, díky čemuž se atraktivita lokality ještě zvýší,“ řekla Deníku mluvčí Ostravy
Gabriela Pokorná, podle níž
město ke koupi přistoupilo
také proto, aby předešlo případnému spekulativnímu
odkupu jiné strany. (jir)

Obědy zdarma přispívají k pohodě školáků
ZUZANA HRONOVÁ

U
dbi_1151800-02

www.denik.cz/nazory

Plán, že když dodáme Ukrajině omezené
množství omezeného druhu zbraní, tak Rusko
proti Kyjevu povede omezenou válku, selhal.
Vladimir Putin, který v klasické pozemní
válce s více než třikrát méně lidnatou Ukrajinou
prohrává, sahá k další eskalaci konfliktu. Využívá přitom jednu z posledních věcí, v níž má
nad Ukrajinou jednoznačnou převahu. To jsou
rakety odpalované z moře, ze vzduchu, ze země.
Většinou to nejsou nějak sofistikované, přesné
rakety. Těch už Rusko za víc než osm měsíců
války vystřílelo tolik, že
jich
Kremlu podle zá„Doufali jsme, že
padních tajných služeb
naše omezená
zbývá méně než polovipomoc Ukrajině
na stavu.
omezí válku
Jenže Putinovi v této
s Ruskem. To byl fázi války nejde o nějaké
ale velký omyl.“
chirurgické údery. Ničí
Ukrajině před zimou
energetickou infrastrukturu, aby Ukrajinci
v příštích měsících mrzli. A prostě ničí města
a zabíjí civilisty. Jde o nejbrutálnější konvenční
válku, kterou si lze představit. Jejím smyslem
není nepřítele porazit na bitevním poli, ale
zničit jeho ekonomiku, zabíjet civilisty a zabránit tomu, aby kdekoli na Ukrajině mohl
probíhat normální neválečný život.
Můžeme se tu utěšovat, že tímhle Putin válku
nevyhraje. Ale škoda a zmar, které tím působí,
Ukrajinu poznamenají. Ukazuje se jako krátkozraké, že jsme od počátku nedodali Ukrajině
zbraně, jaké jsme dodat mohli. Že jsme doufali,
že naše omezená pomoc Ukrajině omezí válku.
Opak je pravdou. Pokud by Ukrajina měla
sofistikovanou protivzdušnou obranu, tak by
byla ruská snaha o raketové bombardování
ukrajinských měst marná. Naopak tím, že jsme
za skoro devět měsíců války nedokázali Ukrajině kvalitní protiletecké systémy dodat, otevřelo Kremlu dveře k současné vlně nelidského
bombardování. Naše snaha držet omezenými
dodávkami zbraní válku jakoby pod kontrolou,
se ukazuje tváří v tvář stále brutálnějšímu putinovskému Rusku marná.
Samozřejmě, že Rusko bude po dodávkách
nových západních zbraní ještě více vyhrožovat,
ale takto vyhrožuje od počátku. Cíl nás Západu
je přitom stále stejný. Pomoci Ukrajině neprohrát válku s Putinem. A nenechat se zatáhnout
do přímé válečné konfrontace s Ruskem. Pokud
to nebude nutné. Nutným by se to podle mnohých lidí v NATO stalo, pokud by Kreml použil
proti Ukrajincům jaderné zbraně. To už by nešlo „jen“ o Ukrajinu, ale o přežití lidstva...

začne téct teplá voda, znamená to, že vzduch je pryč.
Stačí ventil zase utáhnout.

Šetříme
za energie

ž sedmým
rokem organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí
projekt Obědy do škol. Také
v tomto školním roce tak
budou zdarma obědvat děti,
jejichž rodiče si nemohou
dovolit hradit stravné.
„Zejména v současné době,
kdy domácnosti trápí zdražování, jde o další důležitou
formu pomoci. Jsem rád, že
se podařilo najít další peníze,
abychom mohli podpořit
ještě více dětí,“ uvedl ministr
prácea sociálních věcí Marian
Jurečka (KDU-ČSL).
Projekt chválí i samotné
školy. „Máme s ním výborné
zkušenosti. Administrativně

nás nezatěžuje. Nikoho nemusíme tipovat, všichni rodiče se o této možnosti dozvědí na úřadu práce, nám
přicházejí jen seznamy podpořených dětí,“ uvedl třeba
ředitel Základní školy Matiční v Ostravě Vladimír Matuš.
Možnost chodit s ostatními
na oběd podle něj posiluje
sociální vztahy v kolektivu.
„Přispívá k větší pohodě žáka
a druhotně také k lepším výsledkům ve vzdělávání,“ vyjmenoval další přednosti.

PŘÍKLAD ZE ZAHRANIČÍ
Obědy zdarma zlepšují výkon
žáků i podle zahraničních
studií. Problémem může být,
že se mnohé rodiny stydí
označit své dítě za chudé.
Někde proto poskytují obědy
zdarma všem školákům. To

by přivítal i analytik Karel
Gargulák z výzkumné společnosti PAQ Research, zaměřující se na sociální otázky
vzdělávání. „Bylo by skvělé,
kdyby se stravování stalo
součástí financování škol
obecně, podobně jako ve
Finsku,“ uvedl.
S projektem Obědy do škol
má zkušenosti také ředitelka
základní a mateřské školy
Kořenského na pražském
Smíchově Libuše Daňhelková. Ta upozornila i na některá negativa: „ Pomoc žákům
nechceme odpírat, občas nás
ale mrzí, jak s podporou rodina zachází,“ sdělila s tím, že
některé rodiny obědy zdarma po dobu nemoci žáka
neodhlásí a nevyzvednutá
jídla propadají.
více na www.denik.cz

