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KLADNO Ještě ani nedorazil do
Česka, ale už v něm způsobil hoke-
jové pozdvižení. Z Českých Budě-
jovic už včera hlásili vyprodáno,
poslední volné lístky zbývaly v Pře-
rově a na pražské Slavii. Provinční
Benátky nad Jizerou chtějí jeho so-
botní premiéru přesunout do ho-
nosnější arény v Liberci, odkud by
mohla přímý přenos vysílat Česká
televize.
To vše kvůli jedinému muži.
Kvůli Jaromíru Jágrovi, který se v

pondělí nedobrovolně rozloučil s
Calgary i slavnou NHL a rozhodl se
pro návrat domů. Do prvoligové-
ho Kladna, jemuž chce pomoct do
nejvyšší soutěže.
„Pro soupeře bude strašák,“ vy-

hlíží kladenský brankář Miroslav
Kopřiva.
Byť se Jágrův konec v zámoří

a návrat do klubu, který pětačtyři-
cetiletá legenda vlastní, očekával,

potvrzení vyvolalo novou jágrma-
nii. „Ani si možná neuvědomuje-
me, co jeho příchod způsobuje,“
říká kladenský kapitán Jakub Str-
nad. „Všichni jsme v očekávání.“
Otázek k zodpovězení je nadále

spousta. Zatím není jasné, v jaké
kondici se hokejový velikán po
zdravotních peripetiích nachází,
kdy přesně přiletí do Česka nebo
odkdy začne trénovat s Kladnem.
„V tuhle chvíli nemůžu potvrdit,
kdy se Jaromír objeví poprvé na
tréninku a kdy nastoupí do utkání.
Musíme počkat, až přiletí. Bude zá-
ležet, jak se bude aklimatizovat,
jak se bude cítit, teprve potom se
rozhodne on sám,“ uvedl mluvčí
klubu Vít Heral. Pokud si jeden
z nejlepších hráčů hokejových dě-
jin chce prodloužit aktuální sezo-
nu, musí dnes absolvovat zdravot-
ní prohlídku. — Jan Daněk

Více na str. 20

ATLAS POKOJOVÝCH
KVĚTIN ZDARMA

Z NHL domů. Legenda
vyvolala další jágrmanii

Kde se teď
ukryl Str. 6

prezident

P
řed čtyřmi lety se muž s bal-
kánskými kořeny dostal
v Německu do problémů se
zákonem. Hrozilo mu věze-
ní a jeho napadla spásná

myšlenka – bude spolupracovat.
„Vím o lidech v Praze, kteří chystají
přepadení politika. Má jít o stovky
milionů korun. Můžu vám pomoci,“
nabídl se muž.
To detektivy zajímalo. Předali in-

formaci přes německé velvyslanec-
tví v Praze tuzemské policii – tehdejší
protimafiánské jednotce ÚOOZ.
A muže předali svým kolegům ke
spolupráci. Čeští policisté mu pak
dali krycí jméno „Jakub Nový“.
Jeho výpověď rozjela velmi citlivou

policejní operaci s názvem „Agro“,
do které se zapojili i dva policejní
agenti. Její výsledky jsou však tristní
– pětice obžalovaných skončila na
svobodě. Prvoinstanční i odvolací
soud navíc konstatovaly, že policie
nechala „Jakuba Nového“ zasahovat
do přípravy loupeže natolik, že není

jasné, zda by se bez jeho aktivity
„gang“ k činu vůbec odhodlal.

Blanka, Babiš a stamiliony
Protože „Jakub Nový“ nevěděl,
o koho má při loupeži jít, uvažovali
vyšetřovatelé logicky. Kdo z českých
politikůmůžemít doma stovkymilio-
nů? Asi jen jeden. „Ukládám policej-

nímu orgánu, aby okamžitě provedl
šetření v místě bydliště ministra fi-
nancí Andreje Babiše a prověřil zde
skutečnosti týkající se trestní věci
(umístění sejfu, pancéřovaná míst-
nost atd.),“ napsal státní zástupce
Vladimír Pazourek v říjnu 2014.

Až poté detektivové zjistili, že cí-
lem údajného gangu nemá být Babiš,
ale bývalý pražský radní Rudolf Bla-
žek. Peníze – přes dvě stěmilionů ko-
run – které měl mít doma, podle in-
formátora „Nového“ pocházely z tu-
nelu Blanka. „V té době se tady ně-
kde stavěly tunely. Tyto osoby měly
podvody získat nelegálně 500 milio-
nů eur,“ nadiktoval „Nový“ policis-
tům. Je třeba říci, že se žádné stamili-
ony u Blažka v sejfu nenašly, a rov-
něž není jasné, kde „Nový“ historku
o „tunelu“ pochytil.
Problém s nasazením „Nového“ do

skupiny pěti údajných lupičů půvo-
dem z Balkánu byl zásadní: protože
se „Nový“ obával o svůj osud v Ně-
mecku, potřeboval, aby přepadení
proběhlo a on tak policii skutečně po-
mohl.
„Soud tohoto svědka považuje (...)

za osobu podezřelou a krajně nevěro-
hodnou, na jeho tvrzeních nemůže
obstát závěr o vině obžalovaných,“
uvedl ve svém verdiktu Městský soud
v Praze s tím, že se „Nového“ nemohl
zeptat, jaké instrukce od detektivů
dostal. „Nový“ totiž u soudu odmítl
vypovídat.

Pokračování na str. 3

Radka Hrdinová
reportérka MF DNES

PRAHA Známka na vysvědčení, kte-
ré dnes děti přinesou domů, zname-
ná pro řadu rodičů jasnou zprávu
o tom, jak si dítě vede. Jenže to jas-
ná zpráva není.
Nová studie think-tanku IDEA při

Akademii věd ukazuje, že je to prá-
vě naopak. Její autoři porovnali vý-
kony téměř pěti tisíc žáků 9. tříd
a studentů víceletých gymnázií, kte-
ří se vloni zúčastnili přijímacích tes-
tů na střední školy, s jejich známka-

mi na vysvědčení a došli k závěru,
že dvojka z matematiky na dívčím
vysvědčení často znamená tytéž
znalosti, jaké má chlapec trojkař.

„Ukázalo se, že učitelé jsou při
známkování dívek vmatematice při-
bližně o půl klasifikačního stupně
mírnější,“ říká spoluautor studie Da-
niel Münich.

V testech tak chlapci často podáva-
li v lepší výkony, než by odpovídalo
jejich známkám. Dívky, které mívají
lepší známky, za nimi v průměru
o necelé dva body zaostaly. Všichni
mohli získat maximálně 30 bodů.
Proč se učitelé při známkování dí-

vek častěji přiklánějí k lepší znám-
ce, je dáno pravděpodobně tím, jak
učitel vnímá chování dítěte. Jsou to
však známky, podle nichž se rozho-
duje o dalším vzdělání dítěte.
„S lepšími známkami se spíše při-

hlásí na výběrovou školu,“ dodává
Münich.

Čtěte na str. 4

Vracím se Jaromír Jágr, jeden z nejproduktivnějších a nejslavnějších hrá-
čů hokejové historie, se vrací domůdoKladna. Ve zdejším hokejovém
klubu kdysi začínal, teďmu týmpatří. Foto:Michal Šula,MAFRA

O tolik se v průměru
liší známka z matemati-
ky u dívky a chlapce
se stejnými znalostmi.

Magazín
Doma DNES

Přijímačky,
souhrnný
test Str. 16

VYSOČINA
Nová Cerekev po požáru

velké skládky dřeva
Místní lidi ještě
obtěžuje zápach

Karel Hrubeš
reportér MF DNES

Zpackaná
policejní
provokace
Soudy: Detektivové nezvládají práci s agenty
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O vítězi voleb
rozhoduje
i řeč těla Str. 11

Vrah, který
vykrádal
hroby Str. 5

Soud tohoto svědka
považuje za osobu
podezřelou a krajně
nevěrohodnou.

Dívky mají za stejné znalosti
lepší známky než chlapci


