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Banky chystají půjčky na zateplení
Stát dnes spouští miliardový program Zelená úsporám. Některé banky slibují na zelené investice nižší úroky
Praha - Banky začínají připravovat
výhodné půjčky pro lidi, kteří by
chtěli požádat o státní dotaci na zateplení domu, ale nemají dost vlastních peněz.
Program zelených dotací na ekologické vytápění a zateplení startuje
právě dnes, kdy zájemci mohou podat první žádosti.
Stát sice na některé projekty přispěje až 50 procent, ale uchazeč
musí mít také vlastní peníze. V tom
by mohly pomoci některé banky.

„Připravili jsme speciální nabídku
určenou pro účastníky dotačního programu. Jedná se o cenově zvýhodněné půjčky,“ řekla Monika Klucová z
Komerční banky. Bližší detaily zatím banka zveřejnit nechce.
O podobných půjčkách s úrokem
výhodnějším než u běžných úvěrů určených třeba na koupi televize, uvažují i další finanční ústavy.
Pro banky je výhodné, že v tomto
případě pro ně půjčování peněz nepředstavuje velké riziko. Při splácení

půjček by měly lidem pomoci peníze, které ušetří na vytápění.
Když se například majitel domku
vytápěného elektřinou rozhodne pro
zateplení, které by stálo čtvrt milionu, může získat dotaci až 125 tisíc
korun. Ročně pak ušetří za teplo
zhruba 29 tisíc. Vložené peníze se
mu vrátí za čtyři roky.
Celkem chce stát rozdělit 25 miliard korun, z toho deset miliard ještě
letos. Žádosti o dotaci ode dneška
přijímají krajská pracoviště Státního

fondu životního prostředí. V květnu
nebo v červnu se přidá další možnost: žádosti budou přijímat i vybrané banky. Podle zjištění MF DNES
jde kromě Komerční banky o Českou spořitelnu, ČSOB, UniCredit
Bank a LBBW Bank.

slibuje, že peněz je dost. Na všechny
zájemce se podle něj dostane.
Dotaci může získat majitel rodinného či bytového domu, který jej celkově nebo částečně zateplí, pořídí si
kotel na biomasu, tepelné čerpadlo,
solární kolektory nebo ho postaví
jako pasivní (velmi úsporný).
Otázkou, zda mají na dotaci náKdo má nárok a kdo ne?
rok, teď žijí desetitisíce rodin. NěkteŽádosti bude možné podávat až ré však mohou být zklamány.
S příspěvkem například nemůže
do 30. června 2012. Ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík počítat ten, kdo chce peníze na výmě-

Ve hře o Jágrovi
dostane hlavní
roli Matásek

Hašek se vrátil.
A už myslí na
další olympiádu

NÁVRAT
Dominik Hašek
(na černobílém
snímku) začínal
v Tesle Pardubice.
V letech 1987 a
1989 s klubem vybojoval mistrovský
titul. Teď se do
Pardubic vrací.

■ Haškovy kluby
1981 – 1989
1989–1990
1990–1992
1992–2001
2001–2002
2003–2004
2005–2006
2006–2008
2009

Pardubice
Jihlava
Chicago
Buffalo
Detroit
Detroit
Ottawa
Detroit
Pardubice
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Praha (rob) - Českem může ještě
jednou zaznít pokřik: „Hašek na
Hrad.“ Fenomenální hokejový
brankář Dominik Hašek včera potvrdil, že se už potřetí v kariéře
vrací na led a v příští sezoně bude
chytat v Pardubicích. V klubu,
který ho vychoval.
I proto, aby se hrdina zlatého
Nagana, kterému je 44 let, mohl
znovu objevit na únorové olympiádě, která se koná v kanadském
Vancouveru. „Myšlenku na olympiádu nezatracuji,“ přiznává. „V
přípravě musí člověk myslet na ty
nejvyšší a nejkrásnější mety.“
Jedna sázková kancelář dokonce už vypsala kurz, jestli se Hašek na hry dostane. Teď brankáře
čeká letní příprava, liga startuje v
polovině září. „Už se těším na radost z vítězství,“ řekl Hašek.
Více informací v sešitu C

nu oken dokončenou vloni. Dotace
se nevztahuje ani na zateplení panelového domu. Nemůže ji využít ten,
kdo staví nový dům a chtěl by příspěvek na tepelné izolace. Zkrátka vyjde i člověk, který by si chtěl na chalupu koupit ekologický kotel. Dotace se vztahují jen na stavby sloužící
k trvalému bydlení. Fond nebude
podporovat ani solární panely na výrobu elektřiny.
JAN SŮRA,
ALICE KUPČEKOVÁ
Více v příručce uvnitř listu

Pozn.: v sezonách 2002/3 a 2004/5 nehrál

Kladno (čič) - David Matásek, známý například rolí Kendyho ve filmové sérii Básníci, dostane novou hlavní roli. Bude hrát Jaromíra Jágra v
představení, které o této hokejové
hvězdě právě vzniká pod názvem
Jágr – Kladeňák.
Hru autorů Petra Kolečka a Tomáše Svobody chystá kladenské Středočeské divadlo. Premiéra je naplánována na 24. října.
Nejde o životopisnou studii ani o
parodii či poctu Jágrovi. Základní
idea podle Svobody vychází z komiksů, ve kterých vystupují superhrdinové. „Když se narodil malý Jarda, měl
u kolébky sudičku – paní Poldi, jež
mu darovala ocelovou sílu. Jenže
sama Poldi oslabila, a proto ji zničil
Stehlík. Pak se Jágr vrátí, aby na
Kladně odehrál svou poslední sezonu
a získal pro klub titul. Tím se Poldi
zase vzmůže,“ popisuje. Jaromír Jágr
už o tom, že se o něm píše hra, ví.
Další informace na str. C7
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Praha, Kábul - Zdálo se, že afghánští rebelové, kteří obsadili stavení v
zalesněném ohybu řeky, to mají už
spočítané. Britská a česká speciální
jednotka vojenské policie se k jejich opevněnému místu potajmu přibližovala a rozdělovala si úkoly.
„Musíte vyčistit údolí před námi
a pak zaútočíme,“ požádal naše vojáky britský velitel. Jenomže následovalo něco, s čím nepočítal. Český

velitel mu oznámil: „Do toho nejdeme, je to nebezpečné.“ Jak řekl, tak
se stalo – česká jednotka speciálních operací SOG (nejedná se o spojenci ceněnou prostějovskou speciální jednotku) nasedla do vozidel a
vrátila se na základnu. Jindy bylo
odmítnutí jít do akce zdůvodněno argumentem, že úkol, který měl SOG
splnit, se neslučuje s jeho posláním.
Averze Britů, jimž byli Češi pod-

řízeni, se vyhrotila v době, kdy jim
velení SOG oznámilo: Nepočítejte s
námi, protože si část jednotky vybírá dovolenou a nebudeme kvůli
tomu bojeschopní.
Korunu všemu pak dala nevinná
procházka jednoho z českých generálů ulicemi Kábulu.
Když ho totiž míjel britský důstojník, tak od plic zanadával: „K čertu
s českou armádou.“ Pobouřený ge-

nerál žádal vysvětlení. Poté se dozvěděl pravou příčinu výhrad od Brita.
„O účinkování této jednotky se
dozvídám informace, z nichž se jen
těžko vzpamatovávám. Poškozuje
to kredit armády,“ říká ministryně
obrany Vlasta Parkanová. Příčiny selhání některých velitelů už vyšetřuje její inspekce.
JAN GAZDÍK
Více na str. A2

Jsme si věrnější než před 10 lety, říká průzkum
SPECIÁL
O PSECH
Chtějí být jako lidé?
Magazín s velkým televizním
programem každý čtvrtek
s MF DNES

* PRŮMĚRNÁ CENA ZA 1 VÝTISK PŘI ROČNÍM PŘEDPLATNÉM

Praha - Buď na sex mimo manželství nemáme energii, nebo jsme větší idealisté a věrnost je pro nás zkrátka stále důležitější.
V každém případě jsme si podle
nejnovějšího sexuologického průzkumu věrnější než před deseti lety.
Tehdy přiznávalo bezmála sedmdesát procent mužů, že byli své partnerce někdy v životě nevěrní. Nyní
jejich počet klesl na 55 procent.
U žen je to podobné. V roce 1998
přiznala polovina z nich, že byly alespoň jednou v životě nevěrné. Teď

to připouští jen 34 procent z nich. i teď odpovídali, je od 15 do 65 let.
Jak si sexuologové tento pokles vy- Do výzkumu se tak nyní dostali
světlují? Především tím, že mladí mladší lidé, kteří mají větší ideály a
jsou zodpovědnější než jejich rodiče,“ říká sexuolog Petr Weiss.
Ten spolu se svým kolegou JaroOd roku 1998
slavem Zvěřinou unikátní průzkum
se v Česku výrazně snížil
sexuálního chování Čechů dělá už
počet nevěrných mužů i žen. patnáct let vždy po pětiletých cyklech. Nová čísla mapují rok 2008.
Studie o sexuálním chování Čechů
A proč je větší počet nevěrných
lidé nevěru odmítají častěji než ge- mužů než žen? „Funguje dvojí morálka. Na nevěrnou ženu máme krinerace jejich rodičů.
„Věk lidí, kteří v průzkumu tehdy tičtější pohled než na nevěrného
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muže. Ženy mají tendenci nepočítat
mezi sexuální partnery ty, s nimiž
se jen líbaly a mazlily. Muži si sem
započítají veškerý blízký kontakt se
ženami,“ vysvětluje Weiss.
Zároveň také 14 procent nevěrných mužů přiznává, že měli styk s
prostitutkou. V tom možná spočívá
další rozdíl mezi nevěrou mužů a
žen: muži jsou spíš nevěrní příležitostně, ženy si častěji „pěstují“ dlouhodobého milence.
LENKA PETRÁŠOVÁ
Čtěte téma na str. A3

zajímá i policii
Praha - Policisté začali prověřovat
podezřelé obchody politiků ODS s
pozemky v Černošicích u Prahy, na
které upozornila MF DNES.
Detektivové zkoumají, zda vrcholní představitelé obce nezneužili informace, které získali na radnici, k nákupu parcel a jejich následnému zhodnocení.
„Státní zastupitelství nám dalo pokyn, abychom prověřili, zda nedošlo
k trestnému činu,“ řekl MF DNES vedoucí policie Prahy-západ Michal
Murín. Policisté prošetří, jestli politici v rozporu se zákony nezneužívali
informace, které získali díky své
funkci. Vedení ODS v čele s předsedou Mirkem Topolánkem zatím odmítá kšefty svých stranických kolegů
jakkoli komentovat.
Pokračování na str. A2
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