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Testosteron
story
Vše o látce, která silně
ovládá muže
Magazín DNES

Dřív jsem žila naplno a hodně ponocovala, říká olympijská vítězka.
Magazín DNES
Jakých bylo 10 zlomových bodů její kariéry?

Platy rostly. Nejméně za 10 let
Průměrná mzda už je 23 182 korun ■ Nárůst platů však spolklo zdražování
Praha - Přestože průměrná mzda v
Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí
o osm procent, na 23 182 korun, většina zaměstnanců pocítila jen mírnou změnu k lepšímu.
Téměř celé přilepšení padlo na
pokrytí rychle rostoucích životních
nákladů. Kvůli sedmiprocentní inflaci se tak skutečná hodnota výplaty (daná tím, co si za ni člověk koupí) zvedla jen o procento. To je nejméně za deset let.
Pro statisíce lidí, kteří pracují pro
stát, by však i procento navíc bylo
dobrou zprávou. Skutečná hodnota

■ Kde si polepšili

(růst reálné mzdy v %)

Prodej a pronájem realit
Letecká doprava
Výroba elektřiny a plynu

25,1 %
19,6 %
8,7 %

jejich platů totiž v meziročním srovnání dokonce klesala. Nejhůř skončili učitelé, kterým klesla reálná
mzda o čtyři procenta. O mnoho
lépe nedopadli ani úředníci a lékaři.
Po osmi letech je to vůbec poprvé, co reálná mzda ve státním sekto-

ru klesala dvě čtvrtletí za sebou. Důvodem je pomalé navyšování sumy,
která má jít na platy státních zaměstnanců.
Letos narostla pouze o 1,5 procenta, se stejným zvýšením počítá
vláda i pro příští rok. A státním zaměstnancům se to nelíbí. „Ještě
před jednáním o rozpočtu budeme
žádat vládu o schůzku, kde budeme
chtít tento stav nějak vyřešit,“ říká
Alena Vondrová, která šéfuje Odborovému svazu státních organizací.
Za optimální by považovala takový růst mezd, který by pokryl zdra-

■

Učitelé a lékaři si dnes koupí méně než loni

žování a ještě státním zaměstnancům mírně přilepšil. Pokud odboráři neuspějí, chtějí protestovat.
Kromě státních zaměstnanců trápí pokles reálných mezd už pouze
lidi, kteří pracují v hotelích a restauracích.
Naopak nejvíce si od loňska polepšili zaměstnanci firem, které obchodují s byty a domy, nebo ti, kdo
pracují v letecké dopravě.
Nejnovější údaje o mzdách, které
včera zveřejnili statistici, také ukázaly, že se nezmenšují rozdíly mezi
Prahou a zbytkem země. Pražský

■ Kde si pohoršili

(růst reálné mzdy v %)

Vzdělávání
Státní správa a obrana
Zdravotnictví

- 4,0 %
- 3,9 %
- 1,8 %

platový průměr se dlouhodobě drží
zhruba čtvrtinu nad celostátním.
Ne u všech profesí však panují takové rozdíly a stěhování za prací do
hlavního města se nevyplatí každému. „Do Prahy je výhodné se stěhovat za mzdou vyšší než 30 tisíc ko-

Topolánek: Za ty peníze mohlo být medailí víc
Praha - Šest medailí, které čeští reprezentanti přivezli z právě skončených olympijských her v Pekingu,
se zdá premiérovi Mirku Topolánkovi málo. „Výsledky našich reprezentantů by mohly být lepší, vzhledem
k tomu, kolik dává stát do sportu peněz,“ řekl včera.
„Česká sportovní špička je bohužel příliš úzká,“ konstatoval Topolánek. A upozornil na to, že pak nemá
kdo nahradit sportovce, kteří se zraní, onemocní nebo ztratí formu,
jako se to stalo třeba desetibojaři Romanu Šebrlemu v Pekingu.
Ministerstvu školství proto zadal
úkol – vypracovat analýzu, kolik peněz do sportu ze státního rozpočtu
plyne. A především, zda se finance
využívají efektivně, tedy zda se skutečně dostanou k reprezentantům,
nebo končí v rukách úředníků.
„Když to řeknu jednoduše: Chceme, aby peníze putovaly na přípravu oštěpařky Báry Špotákové místo
toho, abychom živili zbytečného
úředníka, který nás stojí statisíce
ročně,“ řekl MF DNES náměstek
ministerstva školství Jan Kocourek.
Problémem podle něho je, že stát
neví, kolik jde z rozpočtu do sportu
peněz. Financuje ho totiž několik
úřadů – ministerstva školství, vnitra
a obrany a také kraje a obce. Peníze
posílá i Sazka a sponzoři.
Že jdou do sportu obrovské peníze, dokazuje to, že například jen ministerstvo školství přispívá ročně
2,3 miliardy korun.
Pokračování na str. A2
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Už zítra: získejte dres
Barbory Špotákové!
Charitativní dražba
vítězného dresu Barbory Špotákové už zítra od 8 do 16 hodin.
www.idnes.cz/aukce
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* PRŮMĚRNÁ CENA ZA 1 VÝTISK PŘI ROČNÍM PŘEDPLATNÉM

KDO HO ZASTOUPÍ? Sportovce, kteří ztratí formu, jako se to před olympiádou stalo Romanu Šebrlemu, nemá kdo zastoupit. Premiér
FOTO: MAFA – MICHAL RŮŽIČKA
to chce změnit. (Nejlepší snímky fotoreportérů MF DNES z olympiády najdete v dnešním Magazínu.)

Zaveďme žvýkačkovou daň. Ať máme na úklid

J

sou všude. Na zemi, pod sedadlem v kině, na sedačce v autobuse, na podrážce boty. Odhozené žvýkačky jsou moderním
zlem.
Jak se jich zbavit?
Italský politik Giovanni D’Agata
z nevládní levicové strany Itálie
hodnot přišel s převratným návrhem.
Zaveďme žvýkačkovou daň.
Žvýkačky by sice kvůli dani
byly dražší, ale peníze vybrané na
dani by se daly použít na čištění
měst. I když D’Agata nemá moc
šancí na úspěch, není to jen nápad,
který se zrodil uprostřed léta pod

žhavým sluncem. Problém se žvýkačkami řeší i berlínský starosta
Klaus Wowereit, rozčilený stavem
nedávno vydlážděného náměstí Ale-

Italský politik Giovanni
D’Agata navrhl uvalit na
žvýkačky novou daň.
Vadí mu, že znečišťují
města a těžko se odstraňují
xanderplatz. Na padesát tisíc žulových kostek připadá nejméně tolik
vyplivnutých žvýkaček.
Nakonec to bude řešit podobně

jako pražští radní. Tedy pokutami.
V Praze od července může člověk
přistižený při odhození žvýkačky
zaplatit tisíc korun.
Ovšem v přečistotném Singapuru za totéž hrozí i vězení. Tam však
zlu předcházejí. Žvýkačky zakázali
nejen žvýkat, ale i prodávat.
O zavedení desetiprocentní „ekodaně“ na žvýkačky se před pěti lety
pokoušela i irská vláda. Balení by
podražilo v přepočtu asi o korunu
padesát.
Ale nevyšlo to.
A v Česku? Ministerstvo financí
zatím o podobné „žvýkačkové
dani“ neuvažuje.
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Irové nakonec s obřím výrobcem
Wrigley dospěli ke kompromisu.
Přispěl jim dvěma miliony eur na
výchovnou kampaň, která chtěla dosáhnout toho, aby lidé žvýkačkami
tolik neznečišťovali okolí.
„Za odpadky na ulici může nezodpovědná menšina lidí,“ připomíná Christopher Perille, mluvčí amerického Wrigley v odpovědi pro
MF DNES. „Daň uvalená na žvýkačky může být kontraproduktivní.
Lidé si budou myslet, že už si úklid
předplatili,“ říká zástupce jednoho
z nejznámějších výrobců žvýkaček
na světě.
Pokračování na str. A8

run,“ říká Jiří Halbrštát z personální
agentury Manpower. Platí totiž pravidlo, že u lépe odměňovaných povolání jsou rozdíly výraznější. Naopak u průměrně placených nemusí
rozdíl často pokrýt ani vyšší životní
náklady na bydlení v Praze.
Třeba průměrný plat prodavačky
se v Praze a Královéhradeckém kraji liší o tři tisíce (pražská má přes 16
tisíc), hlavní účetní si však v Praze
přijde téměř na 50 tisíc, zatímco na
Hradecku zhruba na třicet.
TOMÁŠ LYSONĚK
Více na str. B2

Rusové nás
nezastraší, říká
Schwarzenberg
Praha, Tbilisi (kop, tom) - Západní
diplomaté jsou v ofenzivě. Na adresu Ruska, které v úterý uznalo nezávislost Abcházie a Jižní Osetie, jež
se odtrhly od Gruzie, se včera sypala
kritika. Pobouření vyvolal ruský prezident Dmitrij Medveděv svým oznámením, že je připraven obnovit studenou válku.
Nejostřeji se včera vyjádřil britský ministr zahraničí David Milliband. „Nechceme novou studenou
válku a Medveděv je odpovědný za
to, aby ji nerozpoutal,“ řekl při návštěvě Ukrajiny.
Pozadu nezůstal ani český ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg, který pro MF DNES reagoval na úterní
výhrůžky Medveděva. Ty přišly v
souvislosti s napětím, které mezi
Ruskem a Západem narůstá kvůli
událostem v Gruzii.
Medveděv prohlásil, že proti americkému protiraketovému štítu v Česku a v Polsku může sáhnout po odvetných krocích vojenského charakteru.
„My se samozřejmě zastrašit nenecháme,“ řekl Schwarzenberg a dodal, že
Česko nehodlá uznat samostatnost
území odštěpených od Gruzie.
Právě Ukrajina, kterou navštívil
britský ministr Milliband, se nyní Ruskem cítí nejvíce ohrožena, protože se
podobně jako Gruzie orientuje stále
více na Západ.
Rozhovor s Karlem
Schwarzenbergem na str. A2
Další informace na str. A7
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