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Boj o zámecký park. Bude 
mít Liběchov obchvat?

O obchvatu města se hovoří už desítky 
let. Liběchovská starostka navíc říká, 
že najít ideální řešení je velmi obtížné. 
V současné době se představuje hned 
několik možných variant obchvatu, 
některé ale budí velké emoce. Povede 
nakonec silnice přes zámecký park?

Neúnosná dopravní situ-
ace ve městě si žádá 

nějaké vhodné řešení. Prá-
vě proto vzniklo několik 
návrhů na silniční obchvat 

města. Jedná se ale pouze 
o tzv. vyhledávací studie, 
což je vlastně úplně prvot-
ní část veškerých projek-
tových prací. „Kudy pove-

dou obchvaty a zda vůbec, 
to se v současné době neví. 
Jednou z vyhledávacích 
studií byla například i úpl-
ná přeložka silnice I/9 mi-
mo Liběchov,“ objasnila 
starostka Liběchova Vladi-
míra Zralíková.

V podobném duchu se 
pro Náš REGION vyjádřili 
i zástupci ŘSD. „Přeložka 
silnice I/9, řešící proble-
matický úsek stávající sil-
nice I/9 v úseku Liběchov 
– Dubá, je prověřována ve 

dvou úrovních. Ve vyhle-
dávací studii byly prověře-
ny návrhy možného vede-
ní přeložky silnice I/9 
mimo CHKO,“ sdělila 
mluvčí ŘSD Andrea Hý-
blová.

Obchvat ano, ale  
ne přes náš park

Jádrem sporu se stala 
jedna z možných variant.  
Ta totiž počítá s komuni-

pokračování na str. 2

Řeč peněz 
Lukáše Kovandy
Známý ekonom radí, 
jak by mohla Čechům 
zlevnit elektřina. Na-
vrhuje na burzu pro-
dávat jen její přebyt-
ky podobně jako ve 
Francii, pozastavit 
systém emisních po-
volenek, jejichž cenu 
„šponují“ obchodníci, 
kteří je de facto ne-
potřebují, a stanovit 
pevnou cenu pro do-
davatele elektřiny.

více na str. 14

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Romanem 
Fialou

Soudce Nejvyššího soudu 
Roman Fiala tvrdí, že prá-
vo se má vykládat logicky 
a lidsky. Čtenářům radí, jak 
sepsat závěť a za jakých 
okolností je možné vydědit 
potomky. Základní právní 
povědomí v sobě podle něj 
lidé mají. Právo má být ta-
kové, že jej lidé budou do-
držovat, i když jej třeba 
neznají.

více na str. 4 a 5

Silnice I/9 evidentně nevyhovuje provozu v Liběchově Jeden z možných návrhů na vedení komunikace
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Boj o zámecký park. Bude mít Liběchov obchvat?
kací vedenou přes zámec-
ký park. Obchvat by tak 
měl být veden od silnice 
I/9 od příjezdu z Mělníka, 
kolem Labe, podél želez-
niční trati, přes zámecký 
park a na výjezdu z Libě-
chova směrem na Litomě-
řice by se napojil na silnici 
II/261.

O variantě už se živě 
diskutuje na facebooku. 
Někteří diskutující ale 
upozorňují na to, že maji-
telům zámku by mohlo jít 
více než o dopravu v Libě-
chově o osobní zájem. Ing. 
Arch. Markéta Bahníková, 
která vystupuje jako zá-
stupce majitelů zámku Li-
běchov, zveřejnila anketu, 
ve které se ptá, zdali si lidé 
myslí, že vedení obchvatu 

zámeckou zahradou je 
vhodným řešením, i když 
by bylo možné postupovat 
jinak a zdali by souhlasili 
raději s opatřeními, která 
by mohla vést k vymístění 
kamionů z města.

Diskutující si ale všíma-
jí, že Ing. Arch. Bahníková 
nenabízí žádné relevantní 
řešení. „Pro mne by byla 
anketa relevantní, kdy-
bych věděla, co je B, resp. 
„taková opatření“, jaká 
konkrétní řešení, hlavně 
jaké trasy. Pokud existuje 
nějaká jiná vhodná trasa 
pro kamiony, pak by ne-
měl být problém dát do Li-
běchova zákazovou znač-
ku,“ poznamenává 
uživatelka Ivana Přibáňo-
vá. Té pak odpovídá další 
diskutující Lucie Zikmun-

dová následujícím konsta-
továním: „Taky mi to zavá-
ní jen tím: přes zámecký 
areál ne a nazdar!“

ŘSD nyní pracuje 
s připomínkami

„Ke konceptu technic-
ké studie, která je v sou-
časné době ve fázi zpraco-
vání a vyhodnocování 
připomínek, zaslala vyjá-
dření i Ing. Arch. Bahníko-
vá z pověření zástupce 
majitele pozemků areálu 
Zámku Liběchov – pana 
Josefa Homolky.  Její vyjá-
dření má zpracovatel 
technické studie k dispo-
zici a podrobně se připo-
mínkami zabýval,“ vy-
světluje mluvčí ŘSD 
Hýblová a dodává: „Cílem 
studie je v rámci možnos-
tí vytvořit podmínky pro 
minimalizaci zásahu do 
zámeckého parku.“ Zmí-
něná Ing. Arch. Bahníková 

na náš dotaz ohledně dal-
ších variant vedení ob-
chvatu reagovala násle-
dovně: „Myslím si, že 
Liběchov žádný obchvat 
nepotřebuje, potřebuje se 
jen zbavit kamionů. Ob-
chvat potřebuje ŘSD, kvů-
li kamionům, které se fy-
zicky do těsných ulic 
Liběchova nevejdou.“

Jak důležitý je tedy ob-
chvat pro Liběchov? Pře-
devším jde o důležitost na-
pojení na nově budovaný 
obchvat Mělníka, který 
umožňuje svižnější prů-
jezd bývalým okresním 
městem jak od Mladé Bo-
leslavi, tak od dálnice do 
Prahy. Nějaká koordinace 
prací ale chybí. Starostka 
Zralíková si také postěžo-
vala, že k jednání o měl-
nickém obchvatu a jeho 
napojení na případný libě-
chovský obchvat nebyli 
zástupci obce přizváni.

Obchvat není jediný 
problém

Někteří občané si také 
všímají, že nejen obchvat 
města je ožehavé téma. 
Z Liběchova se totiž poma-
lu stává město duchů, 
a tak jsou potřeba nápady: 
„Vždyť tu není už ani hos-
poda!“

Bohužel, s tímto tvrze-
ním nelze nesouhlasit. 
A obchvat? „Vzhledem 
k tomu, že nebylo roz-
hodnuto o koncepci bu-
doucího řešení silnice I/9 
v úseku Liběchov – Du-
bá, není stanoven ani 
možný termín realiza-
ce,“ dodává závěrem 
mluvčí ŘSD Hýblová, 
takže současné tahanice 
o vedení obchvatu zá-
meckým parkem jsou jen 
bouří ve sklenici vody 
nebo už začíná předvo-
lební kampaň? n 
Jaroslav Svoboda
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Chcete inzerovat
v Našem Regionu?

Kontaktujte nás: 
Dana Burianová,

tel.: 777 457 911,
dana.burianova@a11.cz
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dokončení ze str. 1

 „Obchvat“ Liběchova je pro město i celý region velice 
důležitý, především kvůli kamionové dopravě
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Nedávno jste jako soud-
ce Nejvyššího soudu 
rozhodl, alespoň tak, 
jak to chápu já, tak tro-
chu – a možná ani ne 
tak trochu, ale naplno – 
proti textu občanského 
zákoníku. Umožnil jste 
totiž, aby po otci dědil 
syn, který mu pomohl 
se sebevraždou a jenž 
dostal za toto své počí-
nání podmínku. Jak se 
za tímto svým rozsud-
kem ohlížíte?

Věřím, že nakonec se 
podařilo najít z této situa-
ce logické východisko. 
V tomto případě byl syn 
částečně nápomocen otci 
tak, že jej odvezl na mís-
to, na němž otec zůstal 
a odkud skočil do propas-
ti. Byl těžce nemocný 
a prognóza byla zcela bez- 

nadějná. Sám syn u jeho 
sebevraždy nebyl, nicmé-
ně trestní soud jej uznal 
vinným podílem na sebe-
vraždě. Byl mu uložen 
podmíněný trest odnětí 
svobody. To je první před-
poklad takzvané dědické 
nezpůsobilosti. Druhým 
předpokladem dědické 
nezpůsobilosti pak je, že 
došlo ke spáchání trestné-
ho činu proti, a to slovo 
„proti“ zdůrazňuji, zůsta-
viteli. Soudy nižších stup-
ňů v tomto případě ne-
zpochybňovaly, že se 
jedná o trestný čin proti 
zůstaviteli. 

Já a moji kolegové 
v soudním senátu jsme si 
ale kladli otázku, zda 
tomu tak skutečně bylo. 
Zda mohl syn, jenž splnil 
vůli táty, který chtěl ode-

jít ze života, ještě když 
toho byl schopen, a ne ve 
chvíli, kdy měl být zcela 
ochrnutý, vlastně jednat 
proti němu. Navíc, sám 
otec napsal, že chce, aby 
po něm syn dědil, a poté, 
co mu syn pomohl, mu 
ještě poslal zprávu, že ho 
má rád. Řekli jsme si tak, 
že udělat něco, co dotyč-
ný chce, není v rovině ob-
čanskoprávní a dědické 
jednáním proti zůstavite-
li. A za těchto okolností 
jsme rozhodli, že syn dě-
dit může. 

Nakolik je to z vašeho 
pohledu revoluční roz-
hodnutí? Z mého totiž 
velmi.

Nemám rád, když se 
o nějakém rozhodnutí 
říká, že je revoluční. Právo 

má být vždy vykládáno 
logicky a lidsky. A věřím, 
že toto naše rozhodnutí 
splňuje parametry i logič-
nosti, i lidskosti. Ve zcela 
obecné rovině jsem roz-
hodnutí konzultoval s řa-
dou kolegů právníků, 
a když jsme situaci roze-
brali, vlastně nikdo nebyl 
proti. Všichni řekli, že jde 
o spravedlivé rozhodnutí. 
A když soudce o svých zá-
věrech slyší, že je to spra-
vedlivé, naplňuje ho to 
dobrým pocitem.

Nejste trestní soudce, 
ale přesto, bylo spraved-
livé, že tento člověk do-
stal trest? Že mohl jít 
do vězení?

Tady se vyhnu odpově-
di. Pro kolegy to bylo 
v trestní rovině jasné. 

A řekli mi, že můj výklad 
nebourá jejich dosavadní 
rozhodovací praxi. Jde 
o pravomocné rozhodnu-
tí, není tak na místě je 
zpochybňovat.

Pokud jde o dědické 
právo, toto vaše rozhod-
nutí bude do budoucna 
pro nižší soudy fakticky 
závazné? Stanovilo li-
nii, které bude nutné se 
držet?

Ano, má povahu judiká-
tu. U nás nejsou judikáty 
sice závazné, ale jsou re-
spektovány. Podstatou 
našeho rozhodnutí je zá-
věr, že je vždy třeba posu-
zovat okolnosti naplnění 
dědické nezpůsobilosti 
daleko hlouběji a indivi-
duálně a že za určitých 
okolností pomoc při sebe-
vraždě není trestným či-
nem proti zůstaviteli, za-
kládajícím dědickou 
nezpůsobilost.

Tak jak sledujete situaci 
na Nejvyšším soudu 
i u nižších soudů, roz-
hodují české soudy sku-
tečně spravedlivě?

Jsem přesvědčen, že 
v naprosté většině přípa-
dů ano. U Nejvyššího sou-
du pro to mám i čerstvý 
poměrně silný argument. 
Dramaticky totiž klesá po-
čet rozhodnutí, jež by Nej-
vyššímu soudu rušil 
Ústavní soud, který se na 
věci dívá nejen striktně 
zákonně, ale rovněž z hle-
diska lidskoprávního. Za 
poslední zkoumané obdo-
bí tak bylo u Ústavního 
soudu napadeno například 
deset věcí, na nichž jsem 
se podílel jako soudce 
zpravodaj. A Ústavní soud 
nezrušil ani jednu. Podob-
ně tomu je i u naprosté 
většiny kolegů. Pohledy 
Nejvyššího a Ústavního 
soudu se tak oproti minu-
losti velmi sbližují. Což je 
určitě dobrá zpráva. 

Co má udělat člověk, 
který chce sepsat závěť? 
Co musí obsahovat? 

Nejvyšší soud se nedávno zastal muže, který umožnil svému na smrt nemocnému 
otci sebevraždu. Jeho emeritní místopředseda Roman Fiala totiž občanský zákoník 
vyložil odvážně a proti dosavadní praxi, a tak člověku, který si za své jednání už 
dříve vyslechl odsuzující trestní rozsudek, alespoň umožnil po tatínkovi dědit.

Roman Fiala: Právo má být   vykládáno logicky a lidsky
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tak trochu, ale naplno – 
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totiž, aby po otci dědil 
syn, který mu pomohl 
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nání podmínku. Jak se 
za tímto svým rozsud-
kem ohlížíte?
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podařilo najít z této situa-
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V tomto případě byl syn 
částečně nápomocen otci 
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a prognóza byla zcela bez- 
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nezpůsobilosti pak je, že 
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tomu tak skutečně bylo. 
Zda mohl syn, jenž splnil 
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ještě poslal zprávu, že ho 
má rád. Řekli jsme si tak, 
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jednáním proti zůstavite-
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dit může. 

Nakolik je to z vašeho 
pohledu revoluční roz-
hodnutí? Z mého totiž 
velmi.

Nemám rád, když se 
o nějakém rozhodnutí 
říká, že je revoluční. Právo 

má být vždy vykládáno 
logicky a lidsky. A věřím, 
že toto naše rozhodnutí 
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obecné rovině jsem roz-
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dou kolegů právníků, 
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livé, že tento člověk do-
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di. Pro kolegy to bylo 
v trestní rovině jasné. 

A řekli mi, že můj výklad 
nebourá jejich dosavadní 
rozhodovací praxi. Jde 
o pravomocné rozhodnu-
tí, není tak na místě je 
zpochybňovat.

Pokud jde o dědické 
právo, toto vaše rozhod-
nutí bude do budoucna 
pro nižší soudy fakticky 
závazné? Stanovilo li-
nii, které bude nutné se 
držet?

Ano, má povahu judiká-
tu. U nás nejsou judikáty 
sice závazné, ale jsou re-
spektovány. Podstatou 
našeho rozhodnutí je zá-
věr, že je vždy třeba posu-
zovat okolnosti naplnění 
dědické nezpůsobilosti 
daleko hlouběji a indivi-
duálně a že za určitých 
okolností pomoc při sebe-
vraždě není trestným či-
nem proti zůstaviteli, za-
kládajícím dědickou 
nezpůsobilost.

Tak jak sledujete situaci 
na Nejvyšším soudu 
i u nižších soudů, roz-
hodují české soudy sku-
tečně spravedlivě?

Jsem přesvědčen, že 
v naprosté většině přípa-
dů ano. U Nejvyššího sou-
du pro to mám i čerstvý 
poměrně silný argument. 
Dramaticky totiž klesá po-
čet rozhodnutí, jež by Nej-
vyššímu soudu rušil 
Ústavní soud, který se na 
věci dívá nejen striktně 
zákonně, ale rovněž z hle-
diska lidskoprávního. Za 
poslední zkoumané obdo-
bí tak bylo u Ústavního 
soudu napadeno například 
deset věcí, na nichž jsem 
se podílel jako soudce 
zpravodaj. A Ústavní soud 
nezrušil ani jednu. Podob-
ně tomu je i u naprosté 
většiny kolegů. Pohledy 
Nejvyššího a Ústavního 
soudu se tak oproti minu-
losti velmi sbližují. Což je 
určitě dobrá zpráva. 

Co má udělat člověk, 
který chce sepsat závěť? 
Co musí obsahovat? 

Nejvyšší soud se nedávno zastal muže, který umožnil svému na smrt nemocnému 
otci sebevraždu. Jeho emeritní místopředseda Roman Fiala totiž občanský zákoník 
vyložil odvážně a proti dosavadní praxi, a tak člověku, který si za své jednání už 
dříve vyslechl odsuzující trestní rozsudek, alespoň umožnil po tatínkovi dědit.

Roman Fiala: Právo má být   vykládáno logicky a lidsky
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Závěť může každý do-
spělý člověk napsat sám. 
Pokud tak neučiní vlast-
noručně, musí si pak po-
zvat dva svědky a před 
nimi prohlásit, že na listi-
ně, kterou jim ukáže, je 
jeho závěť. Svědkové se 
pak na listině musí pode-
psat. Nejjistější je ale zá-
věť sepsaná u notáře. 
V závěti je nutné přede-
vším označit osoby dědi-
ců a specifikovat, jaký 
majetek a v jakém pomě-
ru budou dědit. Nejsnazší 
je samozřejmě formulace 
v případě jednoho dědice, 
který má dědit vše. Pak 
obstojí text „Dědicem 
veškerého mého majetku 
ustanovuji osobu XY“.

A jaké chyby se v závě-
tích nejčastěji dělají?

Chyby bývají spíše 
v okolnostech sepisu zá-
větí než v obsahu textu. 
Pokud jde o text, praktic-

ky každou závěť lze ro-
zumně vyložit. Nejčastěj-
šími námitkami 
zpochybňujícími platnost 
závětí bývají pochybnosti 
o duševním stavu zůsta-
vitele nebo otázka, zda 
pořídil závěť svobodě 
a bez nátlaku.

Je nutné při tom zajít 
k notáři?

Rozhodně lze doporu-
čit, aby člověk zašel k no-
táři a sepsal závěť formou 
notářského zápisu. Závěť 
sepsaná notářským zápi-
sem je takzvanou veřej-
nou listinou. Podle záko-
na k takové závěti musí 
všichni, včetně soudů, 
přistupovat jako k závěti 
platné. Naproti tomu 
k závětem pořízeným 
soukromou listinou se 
takto nepřistupuje a je na 
těch, v jejichž prospěch 
svědčí, aby platnost a pra-
vost prokázali. Závěť po-

řízená advokátem veřej-
nou listinou není, má 
stejnou váhu jako závěť 
napsaná doma v kuchyni 
propisovací tužkou.

Kdy je možné vydědit 
své děti? 

Vydědit je možné pou-
ze potomky, tedy děti, 
vnuky a tak dále, a to ze 
zákonem stanovených 
důvodů. Zákon tak dává 
zůstavitelům možnost re-
agovat na některá chová-
ní potomků, která zákon 
hodnotí jako jednoduše 
řečeno nemorální. Jsou 
jimi dlouhodobý nezájem 
o zůstavitele, odmítnutí 
pomoci v nemoci a ve stá-
ří, spáchání určitého typu 
trestných činů, marno-
tratnost atd. Vedle situa-
cí, na které může, ale ne-
musí zůstavitel reagovat 
vyděděním, jsou ještě dal-
ší okolnosti, které rovnou 
ze zákona činí kteréhoko-

li v úvahu připadajícího 
dědice k dědění nezpůso-
bilým. Je to třeba trestný 
čin proti zůstaviteli, pa-
dělání závěti atp.

Dochází k vydědění na 
základě vašich zkuše-
ností často?

Docela ano. A tak 
ohledně vydědění probí-
hají často složité a dlouhé 
spory. Ne vždy ale mají 
pravdu zůstavitelé, kteří 
potomka vydědili. Vzpo-
mínám si na situaci, kdy 
otec, který od rodiny ode-
šel v době, kdy byly děti 
malé a přestal se s nimi 
stýkat, se po mnoha le-
tech pokoušel s dětmi 
znovu navázat vztah, 
a když ty tuto snahu od-
mítly, zůstavitel je vydě-
dil. Tehdy jsme řekli, že 
vydědění je neplatné, 
protože zůstavitel se 
z možnosti děti vydědit 
diskvalifikoval svým cho-

váním v minulosti. Vztah 
rodičů a dětí je nutno vní-
mat ve vzájemné propor-
ci a v logice jeho přiroze-
ného vývoje. 

Panují kolem dědictví 
nějaké zásadní mýty? 
Myslí si lidé o něčem, že 
je to tak po právu, 
i když je to třeba na-
opak?

V lidech zůstávají před-
stavy z filmů pro pamět-
níky. Ovlivňují je také 
britské nebo americké 
snímky, v těchto zemích 
ale funguje dědické právo 
jinak. To může hrát svou 
roli. Přesto si ale myslím, 
že základní věci, jako že 
se dědí buď podle závěti, 
nebo podle zákona a že 
nejprve dědí děti a man-
želka, to v lidech je. Právo 
přece má být takové, že 
jej lidé nebudou znát, 
a přesto jej budou dodržo-
vat. n Jan Januš

Roman Fiala: Právo má být   vykládáno logicky a lidsky
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K dostání ve všech trafikách nebo jako předplatné na

www.a11.cz/predplatne

NOVINKA! 
Mladý svět Křížovky
s citáty slavných osobností

jen za 39 Kč

K dostání ve všech trafikách nebo jako předplatné na

47
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V Benátkách nad Jizerou u domova 
seniorů U Anežky otevřeli 
multigenerační zahradu. Bude sloužit 
seniorům ze dvou přilehlých zařízení 
i dětem ze školy a školky, které se 
zahradou sousedí. Kromě nových stromů 
a keřů přibyla na zahradu pergola, 
bylinková zahrádka, ohniště a další 
prvky. Úpravy a vybavení zahrady stály 
město přes čtyři miliony korun, řekla za 
město Petra Hofmanová.

„Zahrada leží mezi 
dvěma zařízeními, 

která se starají o seniory, 
poblíž je škola a školka, 
takže se nabízí propojení 
několika generací a naši 
klienti díky tomu nebu-
dou žít v uzavřeném svě-
tě,“ řekl ředitel domova 
U Anežky Aleš Vychodil. 

Město zahradu otevře ta-
ké veřejnosti.

Místem pro setkání 
bude zejména prostor 
pod pergolou s lavička-
mi, nové schodiště 
a zpevněné plochy 
usnadní přístup do zadní 
části zahrady seniorům. 
Přibyly rovněž dětské 

herní prvky. Za domo-
vem je mandloňový sad, 
který město vysadilo 
před pěti lety.

Domov U Anežky je 
příspěvkovou organizací 
kraje, stará se o 67 senio-
rů. Poblíž zahrady je také 

Městské centrum kom-
plexní péče, které nabízí 
několik sociálních služeb 
pro seniory. n

V Benátkách nad Jizerou  
otevřeli multigenerační zahradu
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Nezničitelnou stavebnici Merkur 
vynalezl Jaroslav Vancl téměř před sto 
lety. Najdeme jí ještě v dnešních dětských 
pokojích? Pokud ji vaše děti neznají, 
seznámí se s ní v Muzeu Benátecka.

Muzea už dávno nejsou 
strnulé, vážné a pro 

někoho tím pádem trochu 
nudné instituce, jak si je 
možná pamatujeme z dět-
ství my, kdo jsme krabice 
s Merkurem dostávali 
k narozeninám nebo pod 
stromeček. 

Že se na exponáty nesa-
há? Na některé právě ano. 
Přesvědčíte se o tom 
v Muzeu Benátecka, které 
sídlí ve 2. patře zámku 
v Benátkách nad Jizerou. 
„Vynálezce Merkuru je 
zdejší rodák, a proto mu 
v našem muzeu věnujeme 
hodně prostoru,“ říká ve-
doucí muzea Monika Ko-

lářová. „Dlouhodobou vý-
stavu o Jaroslavu Vanclovi 
nám zapůjčil Jiří Mládek, 
majitel největší sbírky dír-
kovaných dílů, šroubků 
a matiček v České republi-
ce. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout řadu výtvo-
rů, z nichž nejmonumen-
tálnější je Eiffelova věž, 
a poté si v muzejní mer-
kurové herně prověřit 
vlastní konstruktérské 
schopnosti.“ V dalších 
muzejních expozicích se 
díky interaktivním prv-
kům stanete středověkým 
bojovníkem, hvězdářem 
nebo stavitelem hradu. 
Letošní novinkou je film 

se Šroubkem a Matičkou, 
průvodci benáteckým mu-
zeem, z dílny výtvarníka 
Cyrila Podolského, který 
můžete zhlédnout v hale.

V muzeu v Bělé pod Be-
zdězem nově doplnili 
venkovní výstavu o míst-
ních pověstech a báchor-
kách hledačkou pokladu. 
„Děti se na dobrodružné 
cestě za pokladem lou-
pežnického rodu Petrov-
ských seznámí s legenda-
mi, které se vážou 
k Podbezdězí. Zároveň 
otestují svoji chytrost, 
postřeh a odvahu, tedy 
dovednosti, bez kterých 
se úspěšný loupežník ne-
obejde,“ vysvětluje ve-
doucí Muzea Podbezdězí 
Jitka Kotková.

Mladoboleslavský hrad 
zpřístupní prostory běžně 
nepřístupné. Někdejší ka-
sárna se otevřou 16. čer-

vence a 13. srpna zájem-
cům o komentované 
prohlídky. A také si na 
hradě budeme hrát. Pro-
gram připravila muzejní 
pedagožka Radka Krásná: 
„Chystáme turnaj na 
nádvoří. Zbroj a koně ale 
nechte doma, budeme 
cvrnkat kuličky a skákat 
panáka.“ Celé léto budou 
uvnitř hradeb schovaní 
bobříci k ulovení. „Až si 
s dětmi užijete hry ven-
ku, můžete pokračovat do 
výstavních sálů, kde čeká 
expozice o dětství před 
150 lety nebo zákoutí s fo-
glarovkami, verneovkami 

a Harrym Potterem,“ do-
poručuje Krásná.

Ve všech třech zmíně-
ných pobočkách je celo-
ročně k dispozici program 
Muzejní hrátky, který dě-
tem přiblíží profesi ar-
cheologa, přírodovědce 
a historika. V Leteckém 
muzeu Metoděje Vlacha 
mohou na simulátorech 
řídit letadlo nebo si zkusit 
seskok padákem. Fara 
v Dolní Krupé sice zvlášt-
ní program pro děti nena-
bízí, nicméně při speciál-
ních akcích se na ně 
rozhodně nezapomíná. n 
lez

Muzeum Mladoboleslavska  
baví i malé návštěvníky
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Nové německé vlaky na trati
Poznámka vděčného každodenního 
cestujícího na trati Slaný – Kralupy

Jednoho dne jsem se 
chystal na odjezd do 

školy a na nádraží seděl 
krásný nový německý 
vlak, jehož původ jsem po-
znal podle strženého textu 
v němčině. Možná jste ta-
ké zpozorovali, že na vla-
kové lince Louny – Kralu-
py nad Vltavou jezdí nově 
německé vozy, jež nahra-
zují staré “komunistické” 
motoráčky, které sloužily 
pomalu půl století.

Sauna na kolejích
Před touto skvělou změ-

nou to vypadalo asi takto: 
Vstal jsem a přišel na ná-
draží, za pět minut odjezd. 
Koukám a koukám, jak se 
pět mechaniků snaží na-
startovat motoráček 
v -5°C. Už je deset minut 
po odjezdu, a já stále mrz-
nu kolem bezdomovců při-

lepených k železným la-
vičkám, zatímco 
mechanici konečně natočí 
kličku. Následuje pět mi-
nut slávy, po které bohužel 
nadchází utrpení. Přesněji: 
pravou nohu mi osmahl 
ventil na výpary, jehož po-
mocí se ohřívá vlak. Po 
dvaceti minutách ze sauny 
v Kralupech konečně vy-
stoupila dušená sekaná 
(já).

Pohoda v novém 
vlaku

Nový vlak jménem Sta-
dler je už na německé nor-
my vysloužilý, ale pro nás 
vlastně téměř nový, oproti 
doposud používaným vla-
kům. Je asi trojnásobně ob-
jemnější, tudíž se nemusí-
me všichni ve vlaku cpát 
na sebe. Starý vlak měl ob-
čas extra vagon, ale v tom 

bylo v zimě jako v mrazá-
ku a využili ho tak jen ti 
nejstatečnější. Oproti sta-
rému je nový nízko polo-
žený, tudíž lépe přístupný 
kočárkům, kolům nebo vo-
zíčkářům. Také vlak absor-
buje nerovnost železnice 
pomocí lepšího odpružení 
a je celkově mnohem tišší, 
takže konečně můžu sly-
šet vlastní myšlenky. 
Všechna okna jsou lehce 
otevíratelná, oproti starým 
oknům, která otevřít doká-
zal jen vyvolený, nebo sám 
Bůh. Záchody nejsou je-
nom díra v zemi s pohybu-

jícím kusem železa na 
splachování a nemám po-
cit, že chytnu covid, když 
se tam něčeho dotknu. 
A to nejhlavnější je, že kli-
matizace funguje skvěle – 
ve srovnání s vpouštěním 
horkých par přímo z centra 
tohoto minulého stroje 
zkázy, což téměř porušo-
valo Listinu základních 
práv a svobod. :-)

Nechval vlaku před 
večerem

Tak si tak jednou po ča-
sem šťastně kráčím do 
školy s myšlenkou, že se 

nebudu muset cestou gri-
lovat jako kachna. Jen 
abych zjistil, že noční 
můra se opět vrátila. Kdo-
si prý udělal chybu a ne-
přečetl si správně, že soft-
ware nových vlaků vyprší 
v roce 2022. Od té doby až 
doteď se některé opravují 
v lounském depu a v urči-
té časy jezdí staré známé 
grilovačky. A ještě jednu 
mouchu jsem našel: indi-
kátor zastávky na zname-
ní je v němčině, takže ho 
ani nezapínají a zastavu-
jeme pro jistotu všude. 
No a sem tam něco pře-
stane fungovat a musí se 
spravit. I se svými malý-
mi chybami je ale “neu-
zug” stále mnohem lepší 
než inferno “držící pohro-
madě kobercovkou” a já 
jsem šťastný, že jím můžu 
jezdit. n
Šimon Syrovátka student 
3. G Dvořákova gymnázia 
v Kralupech nad Vltavou.
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Letošní téma se zcela jis-
tě bude líbit celé rodi-

ně a hlavně těm nejmen-
ším, protože nese téma  
„PŘIJELA POUŤ“.  Okouzlí 
vás vyzdobený pavilon ti-
síci květinami a jejich 
aranží na ploše  2 160 m2. 
Tým aranžérů Českého za-

hrádkářského svazu za-
komponoval do aranží sta-
ré pouťové atrakce 
a dekorace.

 „Pokud plánujete 
prázdninový program 
svým dětem či vnouča-
tům, určitě je sebou letos 
vezměte na výstavu Květy 

a dopřejte jim radost na 
pouťových atrakcích, ko-
lotočích, řetízkáči, hou-
pačkách a skákacím hra-
du“, říká ředitel výstaviště 
Ondřej Matouš. 

„Každoročně se na vý-
stavě Květy představují 
také specializované zá-
kladní organizace České-
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Přijeďte se podívat, 
bude to stát za to! Na ven-

kovní ploše a v hale A1 bu-
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26. Celostátní výstava českého zahrádkářského 
svazu Květy a Festival umění
Vaše zahrady, truhlíky a květináče jsou již v plném květu, 
ale pokud patříte mezi milovníky květin, určitě si naplánujte 
návštěvu lyského výstaviště na další ročník letní výstavy Květy 
a Festivalu umění, které proběhnou od 14. do 17. července. 
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14 Řeč peněz Lukáše Kovandy

Jak ale tedy Čechům elektřinu 
zlevnit, a přitom se neza-

dlužit? Jednou z možností je, že 
by ČEZ omezil své investice 
a další projekty, přičemž díky 
takto vytvořeným úsporám a ov-
šem také díky právě vysokým ce-
nám elektřiny by mohl vyplácet 
vskutku vysokou dividendu. Po-
kud by například byla dvojnásob-
ná v porovnání s tou, jakou stát 
navrhuje nyní, 48 korun na ak-
cii, stát by získával třeba i opako-
vaně přes 50 miliard korun roč-
ně. Těmito penězi by pak 
výhradně mohl financovat po-
moc lidem a firmám s platbami 
účtů za energie. Mohla by být 
minimálně dvojnásobná v porov-
nání s tou, jako nabídne zmíněný 
úsporný tarif, který má stát vyjít 

maximálně na 25 miliard korun 
ročně.

Na burzu jen přebytek
 Jenže stát zatím není s to vy-

moci si na podniku ČEZ vyšší di-
videndu. Tu, kterou ministerstvo 
financí navrhuje nyní, zmíně-
ných 48 korun na akci, experty 
překvapila tím, že je citelně niž-
ší, než mohla být. Někteří z ex-
pertů měli za to, že se dividenda 
může blížit až 60 korunám na 
akcii.  

Vláda zároveň odmítá, že by 
ČEZ mohl přes burzu a za bur-
zovní cenu prodávat pouze 
takzvané přebytky elektřiny, 
kterou vyrobí. Jenže francouzský 
příklad ukazuje, že by řešení na 
takový způsob uskutečnitelné 

bylo. Jak v takovém případě po-
stupovat?

Fialova vláda by měla využít 
svého nadcházejícího předsed-
nictví EU a společně s potenciál-
ními spojenci typu Polska prosa-
dit pozastavení systému 
emisních povolenek EU. Ty před-
stavují nezanedbatelný náklad 
při výrobě elektřiny i pro společ-
nosti typu ČEZ. Zdražující povo-
lenky se pak promítají do vyso-
kých cen burzovně prodávané 
elektřiny, od jejíž ceny se odvíjí 
cena elektřiny pro domácnosti.

Vyšponované povolenky
S povolenkami přitom ve vel-

kém obchodují banky, fondy a fi-
nanční spekulanti, kteří v nich 
vidí něco na způsob akcie. Špo-
nují jejich cenu, aniž by je faktic-
ky potřebovali, neboť prakticky 
žádné emise nemají. Na rozdíl od 
podniků typu uhelných elektrá-
ren, oceláren nebo cementáren, 
pro něž byly povolenky určeny 
původně.

Pokud by se Fialově vládě ne-
podařilo prosadit pozastavení po-
volenek, může kompromisně vy-
jednat alespoň navýšení jejich 
obchodovaného objemu. Evrop-
ská komise může počet povole-
nek navýšit tahem pera, přitom 
by zásadnější navýšení počtu po-
volenek představovalo rovněž 
podstatný tlak na pokles jejich 
ceny, a tedy i na pokles náklado-
vosti výroby elektřiny.

Pevná cena
Současně by vláda měla využít 

svého 70procentního podílu 

v ČEZ. Po vzoru zmíněné Francie 
a s odvoláním na mimořádnou si-
tuaci války by pak určila, že třeba 
40 procent jaderné elektřiny 
ČEZ se bude prodávat dodavate-
lům energií v ČR za pevnou 
cenu. Pokud by burzovní cena 
byla nad touto pevnou cenou, 
platila by pevná cena. Pokud by 
tržní cena klesla pod pevnou 
cenu, platila by tržní cena.

Pevná cena by byla určena tře-
ba na průměru let 2015 až 2019. 
Ani tehdy se ČEZ nijak finančně 
nehroutil. Navíc by mu nyní vlá-
da zajistila odnětí nebo snížení 
nákladu v podobě emisních po-
volenek.

Zbytek – či „přebytek“ – elek-
třiny, ten, který by ČEZ neprodá-
val za pevnou cenu, by prodával 
jako nyní za cenu tržní do světa. 
Růst cen elektřiny, který v dů-
sledku pandemie, války a sankcí 
nastává, by podniku ČEZ kom-
penzoval ztrátu způsobenou nut-
ností prodávat část elektřiny za 
pevnou cenu, jež je nižší než trž-
ní.

Pokud by se navržený způsob 
uplatnil, cena elektřiny v ČR se 
významně sníží. Ziskovost ČEZ 
klesne, ale ne tak, aby to podnik 
jakkoli zásadněji hospodářsky 
ohrozilo. Inflační tlaky v české 
ekonomice zmírní, stejně jako ri-
ziko recese. Stát se nebude muset 
tolik zadlužovat. Takže nebude 
muset v budoucnu tolik zvedat 
daně za účelem splácení dluhu.  
n
Autor je členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a hlavní ekonom Trinity Bank.
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Úsporný energetický tarif, který připravuje ministerstvo prů-
myslu a obchodu, je jen dalším dluhem. Neřeší podstatu drahých 
energií. Ceny energií přitom v EU zůstanou vysoké po několik 
let. Nelze po celou tu dobu maskovat drahou elektřinu a plyn na 
dluh budoucích generací, když už nyní vláda počítá až do roku 
2025 se schodky státního rozpočtu kolem 300 miliard korun.

Jak Čechům zlevnit elektřinu?
14 Řeč peněz Lukáše Kovandy
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Nabízíme dlouhodobou spolupráci a dlouhodobé 
a pravidelné zisky, včetně podílů na vedení celé 

společnosti.

Více informací na www.zelenavodiku.cz

Energetická fi ntech společnost buduje síť franšízantů 
pro rozvoj své obchodní sítě. Aktuálně poptáváme 
franšízanty či obchodní zástupce ve všech krajích 

a lokalitách po celé ČR, převážně Praha, střední Čechy 
a jižní Morava.

● Velice atraktivní a aktuální nabídka našich produktů 
a extrémně rychlá návratnost vstupní investice 

v horizontu měsíců. 

● Dlouhodobá spolupráce v oblasti „zelené“ energie, 
výkupu a prodeje zelené energie koncovým zákazníkům, 

prodej a pronájem FVE.

● Nízké vstupní investice a požadavek na zřízení 
„klientského“ centra. Velmi rychlá návratnost vstupní 

investice + vysoké zisky v oboru, který je velice 
atraktivní a má naprosto jednoznačnou vládní prioritu 

i v budoucnu.
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