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VLÁDNOU NÁM
NESCHOPOVÉ,
KTEŘÍ HÁJÍ
ZÁJMY BOHATÝCH
JAN MÁJÍČEK

Vládní koalice jsou na pozicích klíčových pro zvládání krize lidi, kteří jsou buď naprosto
nekompetentní, nebo hájí zájmy úzké vrstvy nejbohatších. Pokud je ve vládě i někdo jiný,
není to vidět. Doplatí na to ale většina z nás.
České vláda je unikát. Zatímco ostatní
země už od jara pracovaly na opatřeních
proti rostoucí inflaci a od února začaly
rozvíjet plány na to, jak to bude s energií,
česká vláda nedělala nic. Čekala, jak se
situace vyvine. A vyvinula se znamenitě,
takže na začátku topné sezóny máme
jedno plošné opatření, které bude stát
minimálně 130 miliard a to jen za velmi příhodných podmínek.

OBCHODNÍCI
S ENERGIEMI MAJÍ KLID
Zastropování cen se česká vláda bránila
jak čert kříži. Premiér Petr Fiala si na konci
března v Otázkách Václava Moravce pochvaloval „mimořádně zajímavou debatu
o možnosti zastropovat ceny energií a nakonec jsme došli k tomu, že toto opatření
má tolik nezamýšlených důsledků a je tak
těžko proveditelné… tohle není cesta.“ Tyto
úvahy vedli moudří muži na vládě v době,
kdy některé jiné státy už zastropování
uváděly v život. Pod tlakem událostí se ale
z „těžko proveditelného“ stal hlavní nástroj
vládní politiky. Tento obrat vyvolal posměch i v řadách pravicových komentátorů, kteří jinak brání vládu zuby nehty.
Jenže vládní zastropování cen je jen klička, jak symbolicky pomoci a problémy
nechat na jiných. Jednotliví spotřebitelé
sice dostanou slevu podle svého odběrového tarifu a rozdíl oproti tržní ceně doplatí stát. Jenže problém je v tom, že zastropovány jsou ceny obchodníků s energiemi.
Místo jednání s výrobci a usměrnění jejich
cen tak stát platí těm, co energie už přeprodávají domácnostem. Do ceny se tak
nutně kromě nákupní ceny promítá také

marže obchodníků. A na tu žádný strop
stanovený není. Je tak dost dobře možné,
že distributoři energií navýší svoje marže
a naúčtují to státu. Tyto obavy vyjádřil i
ekonom České spořitelny Michal Skořepa:
„Pokud se vláda bude chtít vyhnout tomu,
aby z ní obchodníci takto vysávali dodatečné peníze, měla by začít regulovat
jejich marže. Jinak hrozí, že účet za cenový
strop bude výrazně vyšší.“ Účet tak může
být mnohem vyšší, a to povede k tlaku na
veřejné finance a vzhledem k politickému
složení současné vlády také ke škrtům.
Obchodníci s energiemi však mohou být
v klidu, protože i mimořádná daň, pokud ji
vláda vůbec zvládne zavést, bude v rozmezí mezi 40 – 60 %. Dost peněz tedy pro
soukromé majitele zbude.

ZDANIT TAM, KDE TO DÁVÁ SMYSL
Ministr Stanjura za ODS nastupoval s velkolepým programem vyrovnaného rozpočtu. Nechme na chvíli stranou, zda má
taková politika vůbec smysl. Ale správce
státní kasy za ODS se ani neodvážil navrhnout nápady, které měla jeho strana ve
volebním programu. Stojí za připomenutí,
že v opozici mluvili její politici o možnosti
škrtnout přes 80 miliard korun takřka okamžitě.
Je samozřejmě dobře, že se tak nestalo,
protože tento hrozivý nápad v sobě obsahoval například oslabení aktivní politiky zaměstnanosti, snížení plateb pro
zdravotní pojišťovny atd. ODS si pak spolu
s ANO a SPD nadělaly sekeru ve výši 100
miliard snížením daní z příjmů fyzických
osob. Pravicový ekonomický analytik
Daniel Klimeš se pak trochu posměšně

ptá: „V podání této vlády se šetření stalo
jen jakýmsi abstraktním pábením do nedělních debat, které ale nemá absolutně
žádné konkrétní vyústění. Zruší se státní
slevy na jízdné? Ne. Zruší se státní podpora stavebního spoření? Ne. Tak penzijního
připojištění? Ani omylem. Vyhodí se tedy
ve velkém najmutí učitelé a asistenti? Rozhodně ne. Nebudou se dál plošně navyšovat důchody? Nikdy. Tak kde se bude
škrtat? Mlčení…“
Příjmy státního rozpočtu je třeba zásadně navýšit, a to zejména progresivním
zdaněním příjmů právnických osob, zamezením odtoku dividend, opětovným
zavedením daně z dědictví a nákupu
nemovitostí, stejně jako progresivním
zdaněním třetí a další nemovitosti. Jenže
tato vládní koalice příjmy státu spíše podrývá. Jak ukazuje předběžný návrh státního rozpočtu, u daní jde o snížení příjmů
až o 50 miliard korun, poddimenzovány
jsou všechny pojistné i nepojistné sociální
dávky, klesají peníze na školství, výzkum i
inovace.
Vláda se nám tak snaží naordinovat
úspornou kúru. Energie řeší jen málo a
hlavně v zájmu obchodníků s nimi. Inflaci
jako by neviděla, a místo posílení odolnosti a služeb státu dále oslabuje jeho
financování. Na projekty, které přesahují
dobu jednoho funkčního období, jako je
například transformace průmyslu a dopravy vzhledem ke klimatické krizi, snad
už nemyslí ani na Ministerstvu životního
prostředí. Čím dříve se této podivné pětikoalice zbavíme, tím lépe.

PAVEL ŠNAJDR

Tváří v tvář hrozící hluboké sociální krizi se opět ukazuje neudržitelnost
bezmezné důvěry v tržní systém.

Ekonomičtí liberálové nám odjakživa tvrdí, že tržní mechanismus (ona
pověstná „neviditelná ruka trhu“)
vždy nakonec všechny extrémní
výkyvy zvládne a vyrovná, stačí
jen dát tomu čas. Z dlouhodobého
hlediska je to možná pravda, ale jak
pravil známý ekonom J.M. Keynes: „Z
dlouhodobého hlediska jsme všichni
mrtví.“ Tato slova působí v dnešní situaci energetické krize a nastupující
zimy až drasticky naléhavě.
Keynes proslul jako zastánce
státních zásahů do ekonomiky. Jím
založený ekonomický směr známý
jako keynesiánství zjednodušeně
řečeno vychází z poznatku, že hospodářské krize jsou způsobovány
nedostatečnou celkovou poptávkou
po zboží a službách v důsledku nízké
kupní síly obyvatelstva. Ačkoli se v
současné situaci velké inflace a růstu
cen může na první pohled zdát, že
poptávka musí být vysoká, opak je
pravdou – pracující lidé si musí odtrhávat od úst a šetřit, aby byli schopni
pokrýt náklady na bydlení, energie a
základní potraviny, takže poptávka
po jiném druhu zboží a služeb prudce
klesá (zkušenosti z předešlé krize
ukazují, že první na ráně bývá například automobilový průmysl), takže
postupně klesá výroba a roste nezaměstnanost. Jinými slovy, pokud se
státu nepodaří stimulovat poptávku

zvýšením příjmů domácností, řítíme
se do hluboké hospodářské krize.
Pravicoví politici mají přesto tendence činit pravý opak v podobě
„utahování opasků“, čímž však ekonomickou krizi zpravidla ještě více
prohloubí. Stačí si vzpomenout na
dobu působení Miroslava Kalouska
ve funkci ministra financí, kdy se v důsledku jím prosazovaných úsporných
opatření potýkala Česká republika s
následky světové finanční krize roku
2008 ještě několik let poté, co byla v
okolních státech překonána. Ostatně
při pohledu na vývoj hospodářského
růstu České republiky v uplynulých třiceti letech jsou na křivce HDP patrné
propady nápadně se kryjící s dobou
působení pravicových vlád (a premiérů Klause, Topolánka a Nečase).
Je proto úsměvné, že v dnešní
situaci vyrukovali pánové Kalousek
s Topolánkem se svým „desaterem“
rad Fialově vládě, ve kterém ji vyzývají k rozpočtové odpovědnosti.
Vedle jejich osvědčených receptů v
podobě zmrazení růstu mezd (a platů
státních zaměstnanců), zrušení stropu
pro odchod do důchodu, či částečného zpoplatnění zdravotní péče,
pak působí obzvláště „roztomile“
požadavek zrevidování valorizace důchodů, protože je podle nich
nespravedlivé, že důchodci jsou jedinou společenskou skupinou nedo-

tčenou inflací. Potěšující je, že těmto
„chytrým“ radám se dostalo celkem
jednoznačného odmítnutí i ze strany
většiny pravicových komentátorů,
což je signálem, že doba těchto
pánů je již definitivně pryč a o jejich
rady dnes nikdo nestojí.
Uvědomuje si to zřejmě i premiér
Fiala, jehož vláda stojí před existenčním problémem jak řešit vysoké
zadlužení a přitom udržet sociální
smír (projevilo se to například již v
překvapivém nenominování neoliberálního sekáče Jana Skopečka
do funkce ministra financí). Nutno
konstatovat, že v tom vláda fatálně selhává, což se výrazně projevilo právě nyní v době energetické
krize – zastropování cen energií
přišlo ostudně pozdě po týdnech
nesmyslného váhání a až poté, co
se začalo řešit i na evropské úrovni,
navíc se stále netýká celkové ceny
energií (nezahrnuje totiž poplatky za
distribuci). I samotná výše cenového
stropu je zcela nedostatečná, ceny
za elektřinu u nás zůstávají výrazně
vyšší než v západních zemích, jako
je například Francie či Španělsko.
POPULISMUS
VS. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
Politická situace je neveselá.
Tradiční levicové strany se nachází
ve fázi klinické smrti již od loňského
podzimu, kdy se ocitly mimo parlament (nepočítáme-li hrstku zbylých
senátorů z ČSSD). Nedávné komunální volby naznačují, že se z ní zřejmě
již neproberou. Jedinou parlamentní
opozicí vůči vládnímu elitářskému liberalismu tak představují populistické ANO a SPD. Je však mylné domnívat
se, že by lídrům těchto podnikatelských projektů skutečně záleželo
na blahu pracujících. V honbě za
politickými body jsou schopni voličům naslibovat všelicos, ke skutečně systémovému řešení to má však
daleko – sociální politiku nelze dělat
tím stylem, že se nasliní prst a pátrá
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se odkud fouká vítr veřejného mínění.
To jsme si ostatně mohli vyzkoušet za
vlády Andreje Babiše, jejíž dárky voličům v podobě slev na jízdném, či tzv.
rouškovného (jednorázový příspěvek
5000 korun pro seniory) byly sice na
první pohled pěkné, ve skutečnosti
se však ničím nelišily od pouhých almužen – dostalo se jen na některé a
jejich celkovou situaci to nijak zásadně nezměnilo. Ve složité koronavirové
situaci se například zcela zapomnělo
na matky samoživitelky, které patří k
sociálně nejohroženějším skupinám.
SPD pak vedle laciných slibů soustřeďuje dle svého osvědčeného
receptu nenávist vůči cizincům, na
které údajně doplácíme (tentokrát je
novým cílem nenávisti Ukrajina a její
váleční uprchlíci) a namísto přirozené
mezilidské solidarity tak staví obyčejné strádající lidi různých národností
proti sobě. Politika a obchod se strachem se vůbec stávají dobrým byznysovým modelem, jak v poslední době
ukazují různí zadlužení dezinformátoři pořádající nacionalisticky laděné
demonstrace.
Populismus se však neomezuje
jen na tyto strany. I Fialova pravicová vláda překvapivě pokračuje v
sérii nesystémových kroků, kterými si
nezadá s předchozí vládou. Typickým
příkladem je jednorázový příspěvek
rodinám 5000 korun na dítě do 18 let
(starší nezaopatřené děti připravující se denním studiem na výkon svého
budoucího povolání Fiala jaksi přehlédl), který prakticky kopíruje jím
kritizované rouškovné, akorát se
soustředí na jinou skupinu potenciálních voličů. Populismus se stal zjevně
nepostradatelnou součástí politiky,
bez něj jako by se politika již snad
ani nedala dělat. Veškerá sociální
politika se redukovala pouze na nesystémové nalévání peněz vybraným
sociálním skupinám s cílem si je před
volbami zavázat.
Jaká by tedy měla být ona systémová řešení? V prvé řadě by měly být
zmírněny dopady energetické krize
tím, že se sníží DPH na energie – loňské
prominutí DPH Babišovou vládou bylo
zjevně v rozporu se zákonem, nic však
nebrání sazbu alespoň snížit na 10%,
či v tomto smyslu novelizovat daňový
řád, aby bylo prominutí daně za této
mimořádné situace možné (podobně jako je možné v případě živelných
pohrom). V podobném duchu by se
pak mohlo v době prohlubující se inflace pokračovat snížením nepřímých

daní obecně, protože právě ty nejvíce dopadají na obyčejné obyvatele.
Naopak by se mělo zajistit efektivní
zdanění zisků velkých nadnárodních
společností, ze kterých denně mizí
nezdaněné miliardy kamsi do zahraničí. To je i odpověď na otázku,
„kde by na to všechno měla vláda
vzít“. Podobná daňová reforma je
samozřejmě během na dlouhou trať
a musela by se zřejmě řešit na celoevropské úrovni s cílem najít společný
recept jak zabránit daňovým únikům v
podobě zřizování fiktivních sídel firem
v daňových rájích (jakým je v Evropě
například Kypr) a zatočit konečně s
těmito „offshoreovými partyzány“,
jejichž rozpočty jsou často vyšší než
rozpočty některých států.
Stropy cen energií by se pak měly
snížit tak, abychom neměly jedny z
nejdražších cen elektřiny v Evropě.
Zastropování cen by se však v době
inflace nemělo omezovat pouze na
energie. V České republice platí již
od roku 1990 zákon o cenách, který
umožňuje regulovat ceny u všech
druhů zboží a služeb (včetně nájemného). Vyznavači liberální koncepce
minimálního státu jakoby paradoxně zapomněli na to, že stát tu není
sám pro sebe, ale pro lidi – proč by
jeho ekonomické ztráty měli pokrýt
občané formou nepřímých daní? Proč
bychom měli dotovat národní hospodářství za cenu znehodnocení svých
úspor inflací (v případě proinflační
politiky) či devalvacemi?

MYSLET JINAK
Dlouhodobým řešením však může
být pouze kompletní přehodnocení
současného ekonomického systému
– všechno se nemůže řídit pouze neomezeným trhem. Znárodnění by mělo
přestat být sprostým slovem, jde o
standardní legální institut, který náš
právní řád umožňuje a i v západních
zemích se používá zcela běžně. Například v loňském roce bylo v reakci
na bytovou krizi v Berlíně lidovým referendem odhlasováno znárodnění
240 tisíc bytů, které nebyly majiteli
využívány k dlouhodobému bydlení,
což by mělo být inspirací pro Prahu i
naše další města.
Podobně ani koncept ekonomického plánování nemusí být pouze
oním neefektivním hospodařením,
jaké tu bylo za minulého režimu, ale
účinným nástrojem proti anarchii trhu,
který řídí pouze jakási iluzorní „neviditelná ruka“ a ne skutečné potřeby
lidí. Výrobu dnes namísto úvahy o
užitečnosti a uspokojování potřeb
řídí pouze jakési neosobní síly, potřeby byly vystřídány pouhými tužbami (např. po luxusním automobilu,
či novém typu chytrého telefonu)
podněcovanými důkladnou reklamní
masáží. Netrpíme sice tak často nedostatky různého druhu zboží, celkově je však tržní systém velice křehký a
náchylný k výkyvům – stačí náhodný
výpadek v podobě vypuknutí pandemie, či války kdekoli na světě, či
jen pouhé zablokování Suezského

JAK JSME JEDNU
VLÁDU UŽ PORAZILI

ZÁKLADNÍ NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM?
Měla by se rovněž otevřít debata
o (u nás nepříliš populárním) konceptu základního nepodmíněného
příjmu. Ostatně nyní tolik skloňovaný
příspěvek na bydlení, k jehož využívání dokonce vyzval sám premiér
Fiala, se něčemu takovému vzdáleně
blíží – výdaje na bydlení by neměly u
nikoho přesahovat 30 % (v Praze 35 %)
příjmů, jinak vám zbytek doplatí stát.
Zavedení základního nepodmíněného příjmu v určité výši bez jakýchkoli
podmínek pro všechny občany by
podstatně zjednodušilo systém sociálního zabezpečení, odpadla by
nutnost žádat o různé typy dávek i
zdlouhavě a potupně dokazovat výši
svých příjmů či majetku. Ve výsledku
by možná dokonce vyšla levněji, protože by odpadla potřeba rozsáhlého
úředního aparátu. I obavy z rozvoje
všeobecné zahálky jsou podle mě
liché – sarkasticky řečeno, všichni ekonomové pracují s konceptem homo
oeconomicus, podle kterého je každý
člověk hnán věčnou touhou po vyšším
zisku, takže podle tohoto základního
ekonomického modelu by se se základním příjmem spokojil málokdo.
Naopak se zajištěnou obživou by se
mohl každý člověk bez obav seberealizovat takovou formou, na kterou by si
za jiných okolností netroufl, například
formou drobného podnikání – i kdyby
uspěla jen malá část těchto pokusů,
znamenalo by to nakopnutí ekonomiky, nad čímž by musel zaplesat každý
pravičák. Nebylo by podle mě vůbec
od věci vyzkoušet odlehčenou verzi
například v podobě zavedení vymezeného okruhu základních potravin
zdarma, které by vyřešilo podstatnou část sociálních problémů (další
na řadě by pak bylo již jen vyřešení
potřeby bydlení).

JAN MÁJÍČEK

V roce 2011 vznikla pravicová vládní koalice ODS, TOP09 a
KDU-ČSL, která měla v programu prosazování
„nezbytných a nutných“ reforem.
Ve skutečnosti nešlo o reformy, ale „škrtformy“.
Vláda ohlásila největší škrty v
sociální oblasti, chtěla privatizovat
zdravotnictví i školství, zpochybňovala zákoník práce a přišla s projektem
šikanozních S-karet. V reakci na programové prohlášení této vlády vzniklo prohlášení „Společnost se škrtnout
nedá“, které se stalo základem pro
iniciativu ProAlt. Ta vznikla s cílem nabízet alternativy oproti vládní politice
a protestovat proti jejím krokům.
Netrvalo dlouho, a ProAlt společně s dalšími občanskými iniciativami
začal spolupracovat s ČMKOS a jejími
členskými svazy. V roce 2012 tak vznikla platforma STOP VLÁDĚ. Ta sdružovala více jak 50 organizací a odborů,
včetně Rady osob se zdravotním postižením, Rady seniorů a Sdružení na
obranu nájemníků. V květnu 2012 po-

řádala tato platforma demonstraci,
na které se sešlo na 100 000 lidí z celé
České republiky a na které zaznělo, že
„s gaunery se nevyjednává, gauneři
se trestají.“ Následovala série symbolických okupací ministerstev. Pravicová vláda se od té chvíle dostala do
defenzivy a po skandálu se zásahem
policie na Úřadu vlády už neměla sílu
dál pokračovat.
Společná akce občanských iniciativ a odborů tak dokázala zabránit
nejhoršímu: rozvratu celého sociálního a zdravotního systému. Dokázat to
můžeme znovu, pokud si nenecháme
namluvit, že se musíme uskromnit, že
žádáme moc, nebo že to jinak nejde.
Jiná politika je možná, máme to ve
svých rukou.
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průplavu havarovanou nákladní lodí
a na trhu se to okamžitě projeví nedostatkem určitých komodit (ať už jsou to
mikročipy, či obyčejný toaletní papír).
Skrz navázané odběratele se pak
krize může přelít i do jiných odvětví
výroby a způsobit hospodářskou
recesi – dnes například kvůli zvýšení
cen plynu způsobeným výpadkem
dodávek z Ruska hrozí zavírání různých podniků (které neutáhnou zvýšené provozní náklady) a s tím spojená
nezaměstnanost a pokles výroby. Liberálové opět namítají, že trh se s tím
z dlouhodobého hlediska vyrovná,
ale… dále to již znáte.
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ZA ČÍM
STOJÍME
PROTI IRACIONÁLNÍMU A
ABSURDNÍMU SYSTÉMU
Globální kapitalismus je systém nerovností, ve kterém chudí chudnou a bohatí
bohatnou. Stamiliony hladoví a umírají
na snadno léčitelné nemoci, zatímco
je technologicky možný důstojný život
pro všechny. Systém upírá drtivé většině
možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a
degraduje ji na úroveň stroje. Lidé jsou
nuceni pracovat déle a na více úvazků,
zatímco nezaměstnanost stále roste a
uvrhuje další masy do chudoby a nejistoty. V kapitalismu vznikají války o suroviny a trhy, jsou drancovány přírodní
zdroje, likvidována kulturní rozmanitost.
Ačkoli jsou veškeré hodnoty tvořeny
lidskou prací, kontrolu nad jejich distribucí má kapitál. Kapitalismus spočívá
v honbě za ziskem na úkor lidských
potřeb. Je to iracionální a absurdní
systém.

ZA SOCIALISMUS ZDOLA
Jako alternativu ke kapitalismu nabízíme systém, který nazýváme socialismem zdola. Jedná se o systém
samosprávných rad, jež rozhodují o
politických i ekonomických otázkách.
Demokracie zde není omezena na hlasování jednou za čtyři roky, ale proniká
dennodenně všemi oblastmi života
společnosti. To umožňuje začít vytvářet
společnost bez nezaměstnanosti, bez

chudoby, bez útlaku.
Naprosto odmítáme režimy bývalého
východního bloku v ČSSR, SSSR, ale
také v Číně, na Kubě atd. Považujeme
je za tzv.státněkapitalistické režimy.
Jestliže dnešní kapitalismus je typický
mocí nadnárodních korporací a jim
poplatných parlamentů, měla tehdy
veškerou ekonomickou a politickou
moc třída stranické byrokracie. Hlásíme
se k tradici levicové opozice vůči těmto
režimům.
Podporujeme zápasy námezdně
pracujících za kratší pracovní dobu,
vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky,
bezplatnou lékařskou péči a sociální
zabezpečení a všechny ostatní emancipační snahy. Nespoléháme ovšem na
parlamentní politiku. Jen nezávislá aktivita pracujících prostřednictvím stávek,
kampaní, manifestací apod. může vést
k systémové změně. Jen sami pracující
mohou dosáhnout svého vlastního osvobození.

SOLIDARITA
Úsilí o socialismus zdola je součástí
celosvětového boje. Prosazujeme solidaritu s pracujícími, nezaměstnanými
a utlačovanými v jiných zemích. Jsme v
zásadní a aktivní opozici vůči všemu,
co proti sobě staví neprivilegované
obyvatele různých zemí, různé národnosti, různé barvy pleti, různého pohlaví, sexuální orientace, náboženství či

profese. Podporujeme tedy kampaně
a boje proti rasismu a xenofobii; proti islamofobii, nesnášenlivosti vůči Romům
apod. Bojujeme za úplnou politickou,
ekonomickou a sociální rovnost žen a
mužů, vystupujeme proti diskriminaci na
základě sexuální orientace.
Fašismus a nacismus považujeme za
zásadní hrozby všem dosaženým demokratickým a sociálním právům. Ačkoli jejich hesla často znějí antikapitalisticky, ve skutečnosti jsou fašismus a
nacismus pokračováním kapitalismu,
jen jinými prostředky. V dobách krize
jsou tyto politické hrozby zvláště aktuální.

REVOLUČNÍ ORGANIZACE
Kapitalistický systém vytvořil vysoce organizované instituce včetně státu, které
kontrolují bohatství, média a represivní
složky. Abychom čelili moci těchto institucí, musíme se sami organizovat. Chceme být zárodkem revoluční strany, která
bude spojovat aktivisty různých hnutí a
pracující třídy. Na rozdíl od parlamentních stran pro ni bude účast ve volbách
jen prostředkem, jak dále šířit myšlenky
svobody, rovnosti a solidarity. Tato
revoluční organizace může zásadně
přispět k tomu, aby emancipační hnutí
sílila, a podílet se na rozvíjení myšlenek
a strategií, které povedou k překonání
kapitalismu.

PŘIDEJTE SE
K NÁM
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PRODEJNÍ MÍSTA
ČASOPISU:

K AVÁRNA
TŘI OCÁSCI
TŘÍDA KPT. JAROŠE 18
BRNO

GALERIE
TRANZITDISPL AY
DITRICHOVA 9
PRAHA 2

K AVÁRNA
PRAHA
HUSOVA 18
BRNO

GALERIE TIC
RADNICK Á 4
BRNO

KLUB
BRÁCHA NA TRIKU
OLDŘICHOVA 40
PRAHA 2

K AMENNÝ OBCHOD
FAIR&BIO
SOKOLOVSK Á 29
PRAHA 8

MINT SHOP
SLEZSK Á 15
PRAHA 2

