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Univerzity mají volná 
místa. Víc než maturantů
Od roku 2010 ubývá 
vysokým školám zájemců 
o studium. Zatímco v roce 
2010 jich přišlo k přijímač-
kám 140 tisíc, loni 94 tisíc. 
Zároveň roste úspěšnost 
uchazečů o studium 
na univerzitách. str. 2

Francouzi chtějí zpět  
do železničních tendrů
Tahanice o projektové 
práce pro rychlou trať 
z Brna do Přerova nabývá 
na intenzitě a složitosti. 
Francouzští projektanti 
poslali věc ke správnímu 
soudu, žalovali Českou 
komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě. str. 6

Trumpovi se rozpadly 
poradní sbory
Americký prezident Donald 
Trump přišel o oba poradní 
sbory, které mu měly 
pomáhat ve strategických 
rozhodnutích. Tvořili je 
zejména vedoucí manažeři 
velkých firem, kteří s pre-
zidentem probírali cesty, 
jimiž by se měla vydat ame-
rická průmyslová výroba, 
a další témata. str. 8

Krátce

Na cestě  
ke hvězdám
Čtyři dekády od startu misí  
legendárních sond Voyager. 

VÝROČÍ

str. 10–11

Útok  
ve Španělsku 
V centru Barcelony 
vjela dodávka do lidí. 
Teroristický útok si vyžádal 
nejméně 13 mrtvých  
a desítky zraněných.

TRHY & ZAHRANIČÍ
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MICHAEL ROMANCOV:

ČT dává seriál Létající 
Čestmír. Holič Blecha se tak 
podobá Andrejovi... Asi to je 
kampaň.

twitter.com/e15news
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Vydat, či nevydat
Sněmovní mandátový a imunitní 
výbor dnes začne jednat o vydání 
Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka 
k trestnímu stíhání.

V souvislosti s financováním Čapího 
hnízda jsou podezřelí z dotačního 
podvodu ve výši 50 milionů korun.

Výbor musí věc projednat do 5. září.

V případě prokázání viny jim hrozí  
pět až deset let vězení.

Šéf hnutí ANO požádal výbor, aby 
mu poskytl policejní dokumenty 
s žádostí o jeho vydání.
TÉMA str. 4–5
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O korektnosti
Američané se opět vypořádávají s historií. 
Tentokráte se v ultrakorektním vzoru západní 
pidlivizace „přestaly nosit“ sochy konfederač-
ních generálů z občanské války. Prý jsou palči-
vou připomínkou, že jih de facto bojoval hlavně 
kvůli zachování otroctví. Ve víru bouří mezi 
patrioty, milovníky historie, příznivci KKK a le-
vicovými liberály však zanikla ta podstatnější 
diskuze: co se bude se sochami a památníky dít 
potom? Skončí symboly pyšných mužů, otroká-
řů, ale zároveň vlastenců, v ostudném šrotišti, 
nebo v muzeu, kde dostanou šanci na historický 
kontext? Stane se z Američanů národ, který 
v zájmu politické korektnosti potře připomínky 
aktuálním trendům nevyhovující historie? Jak 
prohlásil americký filozof George Santayana: 
„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni 
k tomu ji opakovat.“ Doufejme, že se tak nesta-
ne, ať už by ono jho měl nést člověk s jakoukoli 
barvou kůže.

Nejsem příznivcem prezidenta Donalda 
Trumpa, ale to, jak některá média překrouti-
la jeho vyjádření při požadavku o odsouzení 
incidentu v Charlottesvillu, je zneklidňující. 
Výrok „Na obou stranách byli špatní lidé“, byl 
novináři tak vytržen z kontextu, že se divím, že 
je za to někdo nezažaloval. Trump novinářům 
tento výrok dost solidně obhájil. Nevěříte? CNN 
vydala přepis celé tiskovky. Doporučuji k pře-
čtení jako ukázku toho, jak se novináři ženoucí 
se za senzací mohou „utnout“.

n Důležitým kritériem 
při výběru vysoké školy 
se stává i její prestiž.

Adéla Čabanová

Od roku 2010 ubývá vysokým 
školám zájemců o studium. 
Zatímco v roce 2010 jich přišlo 
k přijímačkám 140 tisíc, loni 
94 tisíc. Zároveň roste úspěšnost 
uchazečů. Loni bylo přijato bez-
mála 80 procent těch, kteří přišli 
k přijímačkám. „Je to výsledek de-
mografického trendu posledních 
let, na vysoké školy se nyní hlásí 
populačně nízké ročníky,“ uvádí 
prorektor Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně Jan Kalenda.

„Jde o vnější faktor, se kterým 
se musíme vyrovnat,“ potvrzuje 
prorektor Mendelovy Univerzity 
v Brně Martin Klimánek. „Počet 
poprvé zapsaných ke studiu 
na vysokých školách klesá zhruba 
o šest procent meziročně, zatímco 
počet vysokých škol je již dlouho-
době stabilní,“ říká Klimánek.

Pro studenty to sice zname-
ná snazší vstup na univerzitu, 
na druhou stranu by si měli 
pečlivěji vybírat. Zaměstnavatelé 
totiž začínají rozlišovat, na jak 
prestižní škole kdo vystudoval. 
Mnohé vysoké školy proto řeší, 
jak si prestiž zachovat. „Masary-

kova univerzita již před několika 
lety zareagovala na klesající 
populační křivku snížením počtu 
přijímaných. Současně se nám 
hlásí stále větší počet zájemců 
o studium ze zahraničí, což také 
přispívá k zachování vyšší míry 
výběrovosti,“ říká mluvčí Masary-
kovy univerzity Tereza Fojtová.

Některé školy mohou mít pro-
blém s obsazeností. „U některých 
studijních programů je zájem 
velmi nízký. Může se stát, že jsou 
přijímáni i uchazeči s menšími 
předpoklady ke studiu,“ míní Jiří 
Smrčka, ředitel odboru Kanceláře 
Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství. Podle něj to 
ale neznamená, že by se výuka 
zhoršovala.

Pro Národní akreditační úřad 
nemůže být nízký zájem důvo-

dem, proč by nějaké vysoké škole 
neudělil akreditaci. Ani prorektor 
Kalenda by počet míst na vyso-
kých školách nereguloval. „Než by 
se opatření zavedlo, budou počty 
uchazečů opět vyšší,“ pozname-
nal Kalenda.

Cílem ministerstva školství 
je zvýšit podíl vysokoškoláků 
ve věku 30 až 34 let na 35 procent. 
V roce 2015 to bylo 29,9 procenta. 
„Ministerstvo podporuje takovou 
nabídku studijních programů, 
které osloví nejenom maturanty, 
ale i další zájemce,“ říká náměstek 
ministra školství Robert Plaga.

Zájemci o studium na vysoké 
škole se mohou hlásit ještě nyní. 
Řada vysokých škol vyhlásila 
dodatečná kola přijímaček s uzá-
věrkou přijímaček koncem srpna 
nebo začátkem září.

Univerzity mají volná 
místa. Víc než maturantů

Protagonisté dne

Jaromír NOVÁK

PŘEDSEDA RADY ČTÚ

Donald TRUMP

PREZIDENT USA

Lee KWANG-GUK

VICEPREZIDENT HYUNDAI

Úřad dospěl ke zjištění, že na 
trhu mobilních dat nefunguje 
hospodářská soutěž. Zvažuje proto 
regulaci, což je vleklý proces.

str. 7

Americký prezident byl donucen 
rozpustit své poradní sbory poté, 
co z nich odešla drtivá většina 
podnikatelů.

str.8

Jihokorejská automobilka 
Hyundai chce příští rok uvést na 
trh elektrické SUV s dojezdem 
390 kilometrů.

str. 9

Zápisník  
Marka Schwarzmanna

Na poslední chvíli se dá přihlásit nejen na technické školy. Na Univerzitě Karlově 
mají termíny pro přihlášky na některé obory filozofické fakulty do 28. srpna. 
Do 23. srpna je možné se přihlásit ke zkouškám na Agronomickou fakultu 
Mendelovy univerzity v Brně. Do 20. srpna přijímá přihlášky Vysoká škola tech-
nická a ekonomická v Českých Budějovicích. Čas je i na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně, a to do 10. září na fakultě aplikované informatiky a ještě déle na fakultě 
technologické. Na Českém vysokém učení technickém přijímají dodatečné 
přihlášky na elektrotechnické fakultě do 1. září, na fakultě jaderné až do 12. září. 
Šance ještě je i na některých oborech na Ostravské univerzitě, ústecké Univerzitě 
J. E. Purkyně, Univerzitě Pardubice, Technické univerzitě v Liberci a na dalších.

Last minute  
vysoké školy
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Studia s nejvyšší šancí uspět  
– technické a zemědělské obory 

85 %

Studia s nejmenší šancí uspět  
– věda a nauka o umění

45,8 %
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Vojáci v aktivních zálohách 
budou pobírat vyšší odměny 
za účast na vojenském cviče-
ní. V poslanecké novele bran-
ných zákonů to schválil Senát 
hlasy téměř všech svých pří-
tomných členů. Odměny jsou 
náhradou platu v zaměstnání. 
Jejich růst by měl podle zdů-
vodnění zajistit, aby vojákům 
v aktivních zálohách neklesly 
kvůli výkonu činné služby 
celkové příjmy. Předlohu nyní 
dostane k podpisu prezident.

Novela předpokládá, že 
odměna vzroste po dvou 
letech zařazení do aktivní zá-
lohy o dvě pětiny, po čtyřech 
letech o desetinu a následně 
o další desetinu po každých 
třech letech až do 80 procent. 
V praxi by to znamenalo, že 
například od druhého roku 
zařazení do aktivní zálohy by 
vojákovi v záloze náležela od-
měna zvýšená až o 7200 ko-

run ročně, od sedmého roku 
až o 10 800 korun a od 13. 
roku až o 14 400 korun ročně.

„Podmínkou výplaty této 
zvýšené části odměny je ale 
výkon vojenské činné služby 
v pravidelném vojenském 
cvičení nebo v operačním 
nasazení,“ upozornili autoři. 
Konkrétní výše odměny se 
vypočítává poměrně podle 
počtu dnů služby.

„Vzhledem k tomu, že 
se jedná o zkušené vojáky, 
kteří tvoří základ jedno-
tek aktivních záloh, není 
v zájmu státu o ně přijít,“ 
napsali předkladatelé téměř 
ze všech sněmovních frakcí 
ve zdůvodnění novely. Vyšší 
odměny by podle nich mohly 
přilákat do aktivních záloh 
i lidi s praxí, a tudíž s vyššími 
platy, než jaké jsou na základ-
ních pozicích v ozbrojených 
silách. /čtk/

Záložáci dostanou 
vyšší odměny
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 PRAHA | NÁPLAVKA | VSTUP ZDARMA

UVIDÍTE NA 
JEDINEČNÉ 

VÝSTAVĚ

31. 8. – 3. 9. 2017

AUDI A8 ZAPOMEŇTE NA AUTO.  
AUDI JE VÍCE.

ČESKÁ 
PREMIÉRA

274962/77 inzerce

AŽ DO PŘÍŠTÍ středy jsou veřejnosti otevřeny nově upravené 
střechy pražského paláce Lucerna. V příštích měsících by po-
dle Ondřeje Kobzy, který má plochu střech pronajatou, mohly 
následovat další týdny, kdy budou střechy otevřeny. Tisíc 
metrů čtverečních střech je nově pokryto palubkami, chystá 
se rekonstrukce zábradlí. Kobza chce plochu střech postupně 
čím dál více otevírat veřejnosti. Vstupné pro návštěvníky je 
minimálně sto korun, lidé mohou přispět i více. 

LUCERNA POD STŘECHOU
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Stát odškodní  
zemědělce i letos
Zemědělci by za škody způ-
sobené letošním suchem 
mohli podle ministra ze-
mědělství Mariana Jurečky 
(KDU-ČSL) dostat zhruba 
stejné kompenzace jako 
v roce 2015, kdy jim stát ná-
sledně vyplatil 1,2 miliardy 
korun. Škody budou vyčís-
leny za dva až tři týdny.

Státní zástupce nebyl 
zproštěn mlčenlivosti
Ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán (ANO) 
nezprostil nejvyššího 
státního zástupce Pavla 
Zemana mlčenlivosti pro 
slyšení před sněmovní 
komisí k únikům údajů 
z vyšetřovacích spisů. 
Předseda komise Martin 
Plíšek (TOP 09) mluví 
o naschválu a o obstrukci. 
Pelikán poukazuje na to, že 
žádosti nebyly zdůvodně-
ny podle zákona. /čtk/

Krátce
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Babiš a Faltýnek na tapetě 
mandátového výboru

Policie se okolnostmi finan-
cování rekreačního areálu 
Čapí hnízdo, stejně jako 
Evropský úřad pro boj proti 
podvodům, zabývá od roku 
2015. Šetření české strany 
se dostává do ostré fáze. 
O vydání poslanců Babiše 
a Faltýnka do rukou policie 
ovšem mandátový a imu-
nitní výbor rozhodovat ne-
bude, to je v pravomoci celé 
dolní komory parlamentu. 
Členové výboru na první 
schůzi mezi sebou vyberou 
zpravodaje k celé záležitos-
ti. Ti pak 

k policejní žádosti o vydání 
poslanců ANO vypracují 
zpravodajskou zprávu. 
Jednání pak bude přeru-
šeno, v dalším kole budou 
na výbor pozváni poslanci 
Babiš s Faltýnkem, aby se 
k žádosti vyjádřili. „To je 
první krok, obdobně jsme 
postupovali i v jiných pří-
padech,“ říká předsedkyně 
příslušného výboru Mirosla-
va Němcová (ODS). Teprve 
potom výbor buď doporučí, 
nebo nedoporučí sněmovně 
poslance vydat. Plénum by 
mělo hlasovat na schůzi, 
která začíná 5. září.

Pokud je policejní žádost 
dobře zpracovaná, obvykle 
stačí dvě jednání přísluš-
ného výboru, ze zákona 
jsou vždy neveřejná. 
Zákon o jednacím řádu 
sněmovny stanoví, že 

jednání výboru se mohou 
zúčastnit jen jeho členové 
a další osoby, u kterých to 
stanoví ústava. Jiní lidé 

se mohou zúčastnit 
jednání man-

dátového a imunitního vý-
boru jen s jeho souhlasem. 
Definitivní tečku za celou 
záležitostí ovšem tentokrát 
neučiní ani celá Poslanecká 
sněmovna. Pokud Babiše 
s Faltýnkem zbaví imunity 
a oba obhájí v podzimních 
parlamentních volbách své 
mandáty, bude se o jejich vy-
dání k trestnímu stíhání hla-
sovat znova. Podle právního 
stanoviska, které si vyžádala 
Němcová, by totiž v případě 
zvolení opět nabyli imunitu. 

NÁZORY str. 12

Andrej Babiš a Jaroslav Fal-
týnek se měli podle policie 
dopustit dvou trestných 
činů – dotačního podvodu 
a poškození finančních zá-
jmů EU. Babiš jako majitel 
Agrofertu, Faltýnek jako 
člen představenstva firmy 
ZZN Pelhřimov i Agrofertu. 
Podle zákona v případě 
prokázání škody nad pět 
milionů korun jim hrozí pět 
až deset let vězení. Kromě 
obou jmenovaných mají 
policisté prověřovat dalších 
devět lidí včetně čtyř 
Babišových příbuzných. 
Ti měli účelově převádět 
akcie Čapího hnízda, aby 
vlastnickou strukturu firmy 
znepřehlednili. Vyvedení 
Farmy Čapí hnízdo z kon-
cernu Agrofert a následné 
získání padesátimilionové 
dotace určené pro malé 

a střední podniky 
bylo podle policistů 

úmyslným trest-
ným činem, který 

v roce 2008 pro-

myšleně řídil a organizoval 
právě Babiš. Ten to zásadně 
odmítá, tvrzení policie 
označil za naprosto neprav-
divé a nehorázné. Faltý-
nek akci policie považuje 
za účelový předvolební útok 
na dva čelné představitele 
hnutí ANO. Babiš fakt, kdo 
farmu v době získání dotace 
z Bruselu vlastnil, dlouho 
tajil. Připouštěl pouze, že 
na její stavbu půjčil přes 
400 milionů korun. Jaká je 
jeho vazba na Čapí hnízdo, 
přiznal až na loňské mimo-
řádné schůzi sněmovny. 
Jak uvedl, v době získání 
dotace vlastnili farmu jeho 
dvě dospělé děti a bratr 
jeho partnerky. Shrnuto, 
podle policie skupina lidí 
na přelomu let 2007 a 2008 
uskutečnila operaci, při 
níž se skutečný majitel Ča-
pího hnízda skryl za akcie 
na doručitele a za transakci 
Agrofertu s příbuznými 
Babiše. Účelem bylo získání 
padesátimilionové dotace. 

Podvod a poškozování 
finančních zájmů EU

n Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes začne 
jednat o vydání šéfa hnutí ANO poslance Andreje Babiše 
a předsedy poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka 
k trestnímu stíhání. Jsou podezřelí z účasti na dotačním 
podvodu ve výši padesáti milionů korun. Výbor musí věc 
projednat do 5. září.
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Jana   
Havligerová

Téma připravila

Pokud by ANO vyhrálo 
říjnové volby, prezident 
Miloš Zeman jmenuje 
Babiše premiérem i v pří-
padě, že šéf hnutí bude 
trestně stíhán. Hradní 
mluvčí Jiří Ovčáček do-
konce prohlásil, že cílem 

akce Babiš je maximálně 
poškodit i hlavu státu. 
A na Facebook napsal svoji 
prognózu, v níž uvedl, že 
po volbách, které vyhraje 
ANO, vypukne brutální 
nátlaková kampaň ve stylu 
„Prezident nesmí jmeno-
vat obviněného premi-
érem!“ Zeman veřejně 
podpořil Babiše už loni 
v dubnu, kdy se o kauzu 
Čapí hnízdo začal zajímat 
Evropský úřad proti pod-
vodům a kritizovali ji hlav-
ně opoziční politici. Tehdy 
na farmu přijel a řekl tam, 

že politici si nemají hrát 
na vyšetřovatele a soudce. 
Hlava státu má i význam-
nou pravomoc, která jí 
dává možnost do celé-
ho případu zasáhnout. 
Podle článku 63 ústavy 
je prezident republiky 
oprávněn nařídit, aby se 
trestní řízení nezahajova-
lo, a bylo-li zahájeno, aby 
se v něm nepokračovalo. 
Tato pravomoc podléhá 
kontrasignaci – podepsat 
by ji mohl buď předseda 
vlády, nebo jím pověřený 
člen kabinetu.

Za Babišem pevně stojí hlava státuMorální kodex ANO

Až bude dolní komora 
parlamentu hlasovat 
o zbavení poslanecké 
imunity šéfa ANO a jeho 
prvního místopředsedy, 
všichni anoisté by měli 
zvednout ruku pro. Morální 
kodex hnutí říká: „V případě 
přestupkového řízení či 
trestního stíhání proti své 
osobě reprezentant nebude 
využívat poslaneckou 
či senátorskou imunitu 
a požádá příslušný 
parlamentní výbor, aby 
neprodleně navrhl jeho 
vydání. Jedinou výjimku 
v tomto ohledu tvoří 
případné stíhání za politické 
projevy pronesené na půdě 
Parlamentu ČR.“ I přesto 
však může zůstat členem 
hnutí. Babiš a Faltýnek 
oznámili, že se vydání 

k trestnímu stíhání bránit 
nebudou. Hlasování 
v Poslanecké sněmovně by 
tak mělo být jen formalitou. 
Pokud se ovšem poslanecký 
klub ANO nerozhodne 
pro jiný postup. Jen pro 
upřesnění – hlasovat 
sněmovna musí vždy, tedy 
i v případě, kdy dotčení 
poslanci řeknou, že chtějí 
být vydáni. 
Morální kodex hnutí ANO se 
v průběhu letošního roku 
změnil. Podle původních 
podmínek by trestně stíhaný 
člen ANO musel hnutí 
opustit. „Reprezentant, 
proti němuž je zahájeno 
trestní stíhání, neprodleně 
rezignuje na volený mandát, 
na svou funkci ve Hnutí 
a na členství ve Hnutí,“ stálo 
ve starší verzi kodexu.

Prezident je oprávněn nařídit, aby se 
trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li 
zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.



Češi mají v podílových fon-
dech uložený majetek, jehož 
hodnota v prvním pololetí 
stoupla o 25,5 miliar- 
dy na 455,6 miliardy korun, 
uvedla Asociace pro kapi-
tálový trh (AKAT). Z toho 
83 procent majetku drží 
fyzické osoby a sedmnáct 
procent právnické osoby. Při 
rostoucím počtu investorů 
tak již každý sedmý Čech 
investuje do fondů. Nárůst 
majetku zaznamenala aktiva 
nemovitostních, smíšených, 
akciových a strukturovaných 
fondů. V poklesu pokračují 
fondy peněžního trhu a dlu-
hopisové fondy.

„Češi jsou stále konzerva-
tivní, ale už si začínají uvědo-
movat, že pro vyšší výnos je 
třeba více riskovat. K tomu je 
nutí situace konzervativních 
investic, kdy zejména fondy 
peněžního trhu přinášejí 
jen velice malé zhodnoce-
ní a některé jsou na nule 
či v mírném záporu,“ řekl 
analytik Broker Consulting 
Martin Novák. 

Z podílových fondů opět 
vydělaly nejvíce akciové, 
připsaly si průměrně osm 
procent. Výnos dluhopiso-
vých fondů vycházel kolem 
nuly. Konzervativní fondy 
byly převážně v minusu. /čtk/
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n Český Cedop spo-
lu s francouzským 
projektantem Egis 
Rail nabídl nejnižší 
ceny ve třech ze čtyř 
železničních tendrů 
za zhruba 230 milionů 
korun. Byli vyřazeni. 
Egis teď žaluje komo-
ru inženýrů.

Jan Šindelář
 

Tahanice o projektové práce 
pro rychlou trať z Brna 
do Přerova nabývá na inten-
zitě a složitosti. Francouz-
ští projektanti poslali věc 
ke správnímu soudu, žalovali 
Českou komoru autorizova-
ných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (ČKAIT). 

Komora totiž zahraničním 
odborníkům odebrala auto-
rizaci pro český trh, načež 
Správa železniční dopravní 
cesty vyřadila francouzsko-
-české konsorcium Egis Rail 
a Cedop kvůli ztrátě kvalifi-
kace z příslušných tendrů. 
Sdružení přitom ve třech ze 

čtyř tendrů o předpokládané 
hodnotě kolem 230 milionů 
korun nabídlo nejnižší ceny. 

Vedení Cedopu věc vnímá 
jako spiknutí českých 
projektantů proti jedinému 
zahraničnímu účastníkovi 
v soutěži. „ČKAIT mi připadá 
jako zájmové sdružení 
některých 
vlivných firem. 
Připomíná 
středověký 
cech, kde se 
rozhodu-
je, jestli se 
do ulice může 
přistěhovat 
nový pekař,“ 
uvedl Petr Šle-
gr z Cedopu. 
Podle něj by 
měl autorizace 
zahraničním 
inženýrům vydávat nějaký 
státní orgán, aby se vyloučil 
střet zájmů. Někteří členové 
vedení ČKAIT totiž působí 
ve firmách, které se účastní 
zmíněných tendrů. 

Podle předsedy předsta-
venstva ČKAIT Pavla Křečka 
je ale počet odborníků ome-
zený, a tak se nelze ubránit 

situaci, kdy členové komory 
vyvíjejí i další obchodní ak-
tivity. „S ohledem na vysoce 
formalizované procesy, které 
dozorují dozorčí orgány 
a při nichž jsou rozhodnutí 
činěna odbornými rozho-
dovacími tělesy, však střet 
zájmů nenastává v žádném 

ohledu,“ sdělil 
Křeček. 

Egis Rail 
a Cedop už 
ale slaví 
první úspěch. 
Městský soud 
přiznal žalobě 
odkladný 
účinek. Na zá-
kladě toho 
chce sdružení 
zpět do sou-
těží SŽDC. 
Podle Pavla 

Tesaře ze správy železnic je 
sice něco takového možné, 
musí pro to ale být vážný 
právní důvod. „Podle našich 
informací stále platí, že 
ČKAIT odebrala společnosti 
Egis autorizaci, a ta tedy 
v současnosti nesplňuje kva-
lifikační předpoklady,“ řekl 
Tesař.  Více E15.cz

Francouzi chtějí zpět 
do železničních tendrů

Komora ČKAIT 
mi připadá jako 
zájmové sdružení 
některých vlivných 
společností, 
uvedl Petr Šlegr 
z Cedopu.

V podílových 
fondech je už   
téměř 456 miliard

RegioJet zlevnil  
kvůli konkurenci
Tuzemský dopravce Re-
gioJet snížil cenu jízdného 
u pěti linek, na nichž začala 
jezdit konkurence zelených 
autobusů německé spo-
lečnosti FlixBus. Snížené 
ceny kopírují její nabídku 
na linkách z Prahy do Brna, 
Českých Budějovic, Českého 
Krumlova, Plzně, Liberce 
a Karlových Varů. 

Výběr mýta roste se sílící 
kamionovou dopravou
Na mýtném se v červenci 
od kamionů a autobusů 
vybralo 808 milionů korun, 
meziročně zhruba o šest 
procent více. Plyne to z dat 

správce mýtného systé-
mu, společnosti Kapsch. 
Důvodem je především 
zvýšení intenzity kamiono-
vého provozu, která proti 
loňskému červenci vzrostla 
o 7,8 procenta.

Řetězec IKEA  
v zimě zvýšil obrat
Společnosti IKEA v Čes-
ku v zimě ubylo platících 
zákazníků o pět procent 
na 4,6 milionu, ale obrat 
od září 2016 do letošního 
ledna vzrostl o téměř dvě 
procenta na 4,3 miliardy ko-
run. Vyplývá to z mimořád-
né účetní závěrky sestavené 
kvůli prodeji Avion Shop- 
ping Parku na pražském 
Zličíně. /čtk/  Více E15.cz

Krátce

RYCHLÁ TRAŤ. Novostavba tratě Brno–Přerov má být prvním z takzvaných rychlých spojení na 
české železniční síti. Vlaky by tam měly jezdit rychlostí 200 kilometrů za hodinu.
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Majetek v podílových fondech v Česku  
(v miliardách korun)

typ fondu 31. prosince 2016 30. června 2017

peněžního trhu 3,2 2,8

strukturované 27,5 27,5

akciové 81,3 89,5

dluhopisové 123,9 121

smíšené 155,8 172,1

fondy fondů 20,2 22,2

nemovitostní 18,1 20,5

celkem 430,1 455,6

 Pramen AKAT

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/cesi-valci-s-levnejsimi-francouzskymi-projektanty-na-rychle-trati-do-prerova-1333587
http://nazory.e15.cz/rozhovory/neni-dobre-kdyz-ikea-stoji-nekde-v-poli-rika-jeji-generalni-reditel-spolecnost-vyviji-novy-e-shop-1336312
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n Na trhu mobilních 
datových služeb ne-
probíhá spravedlivá 
hospodářská soutěž, 
zjistil při testu ČTÚ. 
Zvažuje proto regulaci.

Aneta Ščotková

Český telekomunikační úřad 
by v budoucnu mohl přistou-
pit k regulaci velkoobchodní-
ho trhu přístupu k mobilním 
službám. Na základě tak-
zvaného testu tří kritérií se 

zaměřením na datové služby 
nalezl bariéry vstupu na trh 
a zjistil, že na maloob-
chodním i velko-
obchodním trhu 
není efektivní 
hospodářská 
soutěž zejmé-
na v segmentu 
rezidentních 
zákazníků, 
tedy domác-
ností. 

Výsledky testu 
dal úřad k dispozici 
pro veřejnou konzultaci, 
jež potrvá měsíc. Následovat 

by měla analýza trhu, jejíž 
závěry by v budoucnu mohly 

vést k uvalení ceno-
vých či necenových 

regulačních 
opatření. 

Mluvčí ČTÚ 
Martin Drtina 
ale upozor-
ňuje, že tato 
možnost 

nezávisí pouze 
na samotném 

úřadu, ale také na 
dalších subjektech 

včetně antimonopolního 
úřadu nebo Evropské komise. 

„Teď jsme teprve na začátku 
celého procesu, může to trvat 
roky. Pět let v tomto oboru 
nic není,“ připomíná Drtina.

Na nesrovnalosti na trhu 
upozorňovala ČTÚ již dříve 
Asociace českých virtuálních 
operátorů. Ti si stěžují na to, 
že síťoví operátoři často 
prodávají odběratelům data 
i dráže než koncovým zákaz-
níkům. „Nápravu by mohla 
umožnit právě regulace,“ 
míní místopředseda asociace 
Libor Kiner. 

Test ale podle mluvčího 
ČTÚ odhalil zcela jiné pro-

Telekomunikační úřad se  
chystá regulovat mobilní trh 

ČTÚ  
upozorňuje, že  

změny nenastanou  
v dohledné době, 

5
let v tomto oboru nic  

neznamená.

SLEDUJ PŘÍMÉ PŘENOSY 
VŠECH ZÁPASŮ  HET LIGY NA

„STŘÍLEJ!”
VŽDY V PRVNÍ ŘADĚ

HD LIVE

LIVEHD

LIVE

HD

265090/204 inzerce

blémy, než na které si stěžují 
virtuální operátoři. „Pokud 
mají virtuální operátoři 
takový problém, mají ze 
zákona právo přizvat Český 
telekomunikační úřad jako 
mediátora ke svým jedná-
ním. Ani jeden z nich této 
možnosti dosud nevyužil,“ 
říká Drtina. 

Na dlouhodobou neak-
tivitu úřadi si ale stěžuje 
expert na telekomunikace Jan 
Matura z Mobilu.cz. „Trh není 
férový, rozdíl mezi cenami 
pro firmy a cenami pro běžné 
uživatele je nepřiměřeně vel-
ký. A kvůli dosavadní pasivitě 
úřadů je výsledkem současná 
patová situace,“ uvedl.

Všichni včetně reguláto-
ra se každopádně shodují 
na tom, že mobilní data jsou 
v Česku předražená. Podle 
některých názorů by se do-
konce jejich ceny měly snížit 
až o dvě třetiny. 

KRKONOŠSKÝ SKIRESORT Černá hora–Pec investuje před zimou přes sto milionů korun. Vle-
kaři dokončují stavbu sloupů čtyřsedačkové lanovky v Černém Dole, jež bude o tři stovky metrů 
delší než původní lanovka, po jejím dokončení se tam prodlouží i sjezdovky. 

PRODLOUŽENÁ LANOVKA
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Nízkonákladový letecký do-
pravce WizzAir ruší po šesti 
letech linku z Brna do Eind-
hovenu, která létá dvakrát 
týdně. Naposledy má být 
vypravena s koncem letního 
letového řádu 28. října. 

Letiště důvod zrušení 
letů nezná, sdělila jeho 
mluvčí Kateřina Pichalová. 
Jihomoravský kraj se snaží 
s dopravcem ještě jednat, 
za jakých podmínek by 
mohla linka dále existovat, 
uvedla mluvčí kraje Monika 
Brindzáková. Důvodem kon-
ce je patrně málo cestujících,  
a to i přesto, že vytíženost 

letadel činí až osmdesát 
procent. Další dvě nízkoná-
kladové linky do Londýna 
mívají vytíženost vyšší. Spo-
lečně s Mnichovem tak Brnu 
zůstanou pouze tři pravidel-
né linky. Do Londýna létá 
na letiště Stansted Ryanair 
a na letiště Luton WizzAir. 
Do Mnichova létá společnost 
bmi regional spojená s ně-
meckou Lufthansou.

Linku do Eindhovenu do-
pravce zavedl koncem roku 
2011, ale od té doby brněnské 
letiště s výjimkou Mnichova 
spoje jen ztrácelo.  
/čtk/  Více E15.cz

Kraj bojuje za linku 
Brno–Eindhoven

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/wizzair-konci-s-linkou-z-brna-do-eindhovenu-letiste-duvod-nezna-1336327
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Wal-Mart Stores

Největší maloobchodní prodejce světa ve druhém čtvrtletí vydělal 
2,9 miliardy dolarů, respektive 96 centů na akcii, zatímco před 
rokem čistý zisk činil 3,77 miliardy dolarů, respektive 1,21 dolaru 
na akcii. Tržby za druhé čtvrtletí se zvýšily o 2,1 procenta 
na 123,36 miliardy dolarů a rostly tak 12. čtvrtletí v řadě. K růstu 
přispěly hlavně investice do on-line platforem.

Alibaba Group Holding

Čínská internetová společnost v prvním čtvrtletí svého finančního 
roku téměř zdvojnásobila čistý zisk na více než 14 miliard jüanů 
(46,8 miliardy korun), tržby se zvýšily o 56 procent na 50,2 miliardy 
jüanů (167,3 miliardy korun). Hlavním důvodem je pokračující růst 
on-line prodeje, který tvoří největší část příjmů. 

Swiss Life

V první polovině roku 2017 navýšila švýcarská finanční skupina 
upravený provozní zisk o pět procent na 763 milionů franků. 
Výsledný čistý zisk rovněž vzrostl o pět procent na 524 milionů 
franků. V oblasti příjmů z provizí dosáhla Swiss Life 16procentního 
růstu na 222 milionů franků. /čtk/

Výsledky

n Prezident Donald 
Trump zůstal bez 
šéfů velkých firem. 
Pozůstatky poradních 
sborů, z nichž nespo-
kojenci odešli, tak pre-
zident raději zrušil.  

Igor Záruba

Americký prezident Donald 
Trump přišel o oba porad-
ní sbory, které mu měly 
pomáhat ve strategických 
rozhodnutích. Obě zmíněná 
uskupení tvořili zejména 
vedoucí manažeři velkých 
firem, kteří s prezidentem 
probírali cesty, kterými by 
se měla vydat americká 
průmyslová výroba při vy-
tváření nových pracovních 
míst, ale i obecnější témata.

Na vině jsou dvě skuteč-
nosti. Jednak prezidentovy 
postoje k otázkám imigrace 
do Spojených států, dodr-
žování dohody na ochranu 
klimatu či nově jeho dvoja-
ká stanoviska k vyhrocení 
rasových nepokojů v Char-
lottesville – a za druhé ne-
spokojenost byznysmenů, 
kteří v  radách seděli. 

Dotyční odešli, a Trump 
se tváří, že poradní grémia 

skončila z jeho vůle. Tečku 
za Manufacturing Council, 
tedy Radou pro průmysl, 
a za Strategy and Policy 
Forum čili za Strategickým 
a politickým fórem udělaly 
prezidentovy výroky ze 
středy tohoto týdne. V nich 
se nejen vrátil k tématu 
rovnocenné viny rasistů 
a jejich oponentů na ná-

silnostech ve Virginii, ale 
přidal názor, že také mezi 
nacisty jsou dobří lidé. 

Pohár trpělivosti přete-
kl. K Trumpovi se otočili 
zády šéf největší federace 
odborových svazů AFL-CIO 
Richard Trumka a jeho 
zástupkyně Thea Leeová. 
Torza obou poradních or-
gánů poté Trump oficiálně 

rozpustil. „Místo toho, aby 
stoupal tlak na oba sbo-
ry, tak je raději ukončím. 
Děkuji vám všem,“ uvedl šéf 
Bílého domu. Den předtím 
ještě tvrdil, tváří v tvář od-
chodům, že za každého, kdo 
vystoupí, má plno dalších. 
„Se zrádci se nespolupra-
cuje,“ dodal. Snaha udělat 
z nouze vlastní rozhodnutí 

má ale trhliny. První je fakt, 
že si poradci balí kufry už 
od února, od zpřísnění pod-
mínek pro cesty do USA. 

Příznačné však je, že vět-
šina „odpadlíků“ oznámila 
své rezignace na Twitteru, 
což je Trumpovo oblíbené 
sociální médium. Kritika 
zní i z kruhů mimo porad-
ce. Ozvali se Jeffrey Immelt, 
který vedl donedávna kon-
cern General Eceltric, stejně 
jako prezidentka a výkonná 
ředitelka Campbell Soup 
Denise Morrisonová.

Původní sestavy osob, 
které v grémiích zasedly, 
byly přitom reprezentativ-
ní. Do práce Strategického 
a politického fóra se zapo-
jili třeba ředitelé General 
Motors, J.P. Morgan Chase, 
Pepsico nebo Wal-Mart. 
V radě pro průmysl se 
rovněž sešli ředitelé firem 
jako Boeing, Dell či Jonhson 
& Johnson. 

Trump rozpustil poradní sbory. 
Nikdo v nich ani nechtěl být

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,632

Čína 1 3,332

Dánsko 1 3,498

EMU 1 26,010

Chorvatsko 1 3,511

Japonsko 100 20,194

Kanada 1 17,616

Maďarsko 100 8,556

Norsko 1 2,790

Polsko 1 6,110

Rusko 100 37,434

Švédsko 1 2,736

Švýcarsko 1 22,992

Turecko 1 6,320

USA 1 22,240

Velká Británie 1 28,618

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 17. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 92,90   -0,75 % 

ČEZ 420,00   0,48 % 

Erste Bank 955,00   0,43 % 

Fortuna 150,50   1,69 % 

Kofola 415,00   0,00 % 

KB 1 010,00   0,10 % 

Moneta 76,40   2,00 % 

O2 CR 278,60   0,04 % 

Pegas 1 019,00   0,89 % 

Philip Mor. ČR 15 450,00   0,32 % 

TMR 670,00 0,00 %

Unipetrol 293,00   0,51 % 

VIG 652,50   -0,23 % 

Celkový objem (v tisících korun) 544 460

Akcie na pražské burze 17. 8. 2017 

DONALD J. TRUMP:

Raději, než abych tlačil na 
byznysmeny z Průmyslové rady 
a Fóra pro strategii a politiku, 
ukončuji obě. Děkuji vám všem!

twitter.com/e15news

Předseda vlivných odborů 
AFL-CIO. Nesouhlasil 
s Trumpovým postojem 
vůči  bílým radikálům.

Richard Trumka

Kenneth Frazier

Výkonný ředitel firmy 
Under Armour. Chce 
se radši soustředit 
na „sjednocující sílu 
sportu“.

Kevin Plank

Zakladatel firmy Tesla 
a Space X. Odešel 
na protest proti ustoupení 
USA od pařížských dohod.

Elon Musk

Prezident průmyslového 
svazu Alliance for 
American Manufacturing. 
Odchod nekomentoval.

Scott Paul

Brian Krzanich

Generální ředitel Walt 
Disney. Odešel na protest 
proti odstoupení USA 
od klimatických dohod.

Robert Iger

Travis Kalanick

Výkonný ředitel firmy 
Merck. Nesouhlasil 
s Trumpovým postojem 
vůči  bílým radikálům.

Výkonný ředitel firmy 
Intel. Odešel údajně 
unaven neustálými útoky 
a spory ve skupině.

Ex-ředitel firmy Uber. 
Nesouhlasil s vnímáním 
své účasti jako podpory 
agendy Donalda Trumpa.



n Vůz má být schopen 
urazit až 500 kilomet-
rů na jedno dobití. 

Tomáš Stingl

Jihokorejský výrobce aut 
Hyundai chce akcentovat 
svou „zelenou“ produkci. 
„Posilujeme naši ekologic-
kou strategii, zaměříme se 
na elektrické vozy,“ oznámil 
včera viceprezident společ-
nosti Lee Kwang-guk.  

V první půli příštího roku 
tak chce společnost na trh 
uvést elektrickou verzi 
modelu SUV Kona s dojez-
dem 390 kilometrů na jedno 
dobití. Do roku 2021 pak 
hodlá firma sestavit vůz, 
který zvládne na jediné do-
bití urazit až 500 kilometrů. 
„Chce dohnat Teslu a další 

konkurenty,“ podotkla k pro-
hlášení společnosti Hyundai 
agentura Reuters.

V následujících třech 
letech hodlá jihokorejská 
automobilka představit cel-
kem 31 ekologicky šetrných 

modelů. Už loni společnost 
uvedla svůj první čistě 
elektrický model IONIQ. Jeho 
dojezd na jedno dobití je 
však u modelů IONIQ menší 
než u některých konkurenč-
ních vozů.

Hyundai chystá e-auto 
s dlouhým dojezdem

www.E15.cz | 9 |

Teroristé útočili ve španělské Barceloně

V centru Barcelony na třídě La Rambla oblíbené turisty 
vjela ve čtvrtek večer dodávka do lidí. Teroristický útok  
si vyžádal nejméně 13 mrtvých, další desítky osob utrpěly 
zranění. Řidič z místa uprchl. Zřejmě dva ozbrojení 
muži se po incidentu zabarikádovali v nedalekém baru. 
 Sledujte E15.cz

Slovenský ministr školství oznámil demisi

Po aféře spojené s podezřením na netransparentní 
rozdělování dotací z evropských fondů podle očekávání 
oznámil slovenský ministr školství Peter Plavčan demisi. 
K výměně ministra ve středu vybídl premiér Robert Fico. 
Slovenská národní strana, která Plavčana do funkce mini-
stra dosadila a minulý týden odstartovala vládní krizi vy-
povězením koaliční smlouvy, Ficovi ustoupila. Více E15.cz

Ericsson může propustit až čtvrtinu zaměstnanců

Až 25 tisíc zaměstnanců hodlá v rámci úsporných opat-
ření propustit švédský výrobce zařízení pro telekomuni-
kační sítě Ericsson. Záměr se ale netýká jeho domácích 
pracovišť, uvedl s odvoláním na zdroje z podniku švédský 
deník Svenska Dagbladet. Ericsson má celkem zhruba  
109 tisíc zaměstnanců. Společnost se podle agentury 
Reuters chystá urychlit realizaci úsporných opatření, aby 
splnila letošní cíl zdvojnásobit provozní marži. /čtk/

Krátce

SKANDÁLNÍ
ODHALENÍ 

TEMNÉ ČÁSTI ŽIVOTA
SLAVNÉ NÁVRHÁŘKY 

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

SVĚTOVÝ

BESTSELLER

262633/558 inzerce

EKOLOGICKY. Do roku 2020 chce Hyundai představit 31 k přírodě 
šetrných modelů aut.
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Lidstvo od padesátých let 
minulého století, o kterých 
historici referují jakožto 
o počátku kosmického věku, 
vyslalo do vesmíru kolem 
čtyř stovek sond zkouma-
jících Měsíc, Slunce, 
planety slunečního 
systému či jejich 
měsíce nebo prolé-
tající komety. Mezi 
zvučnými jmény 
jako Pioneer, 
Sputnik, Viking 
či z posledních 
let Rosetta však 
vyniká jedno, 
s nímž je spoje-
no nejvíce „nej“, 
kterých kdy ja-
kákoliv mise sond 
dosáhla: Voyager.

Dvě identické 
sondy amerického ves-
mírného programu Ma-
riner vznikly původně jako 
planetární: vědci počítali, 
že s nimi dosáhnou k pla-
netám vnějšího slunečního 
systému, které do té doby 
zůstávaly nenavštívené. Při 

letu Voyageru 2 bylo navíc 
využito gravitačních mané-
vrů využívajících výjimečné 
posta- vení 

planet, které nastává jednou 
za zhruba 120 let. Sonda letě-
la pomaleji než její „bratr“ 
Voyager 1, mohla ale odeslat 
více experimentálních dat 
a snímků, kterých bylo napo-

čítáno více než 34 tisíc. 

AŽ NA HRANICE
Původně se 

předpokládalo, 
že Voyagery 
„dožijí“ po ukon-
čení návštěvy 
cílových planet. 
V2 se dostal dle 
plánu k Jupiteru 
(červenec 1979) 

a Saturnu (srpen 
1981), později ale 

bylo rozhodnuto 
o návštěvě Uranu 

(leden 1986) a Nep-
tunu (srpen 1989). 

Poslední úprava cíle mise 
V2 pak zněla takřka fantask-
ně: opustit sluneční systém. 

To se zatím podařilo 
jen Voyageru 1, který měl 
„rychlejší“ trasu, u níž bylo 
cíle dosaženo v roce 2013. KOMPLETACE. Voyager při opatrném zasouvání do špice rakety.

VZKAZ. Pozlacený hliníkový 
kryt gramofonové desky, kterou 
nesou oba Voyagery, s návo-
dem, jak desku přehrát.

Čtyřicet 
let na cestě 
ke hvězdám

n V neděli 20. srpna uplynou čtyři dekády od startu 
mise sondy Voyager 2. Ta mimo jiné jako jediná 
v historii lidstva v průběhu své mise navštívila 
orbity hned čtyř planet. Dva týdny poté, 5. září, 
oslaví stejné výročí sonda Voyager 1, která je 
aktuálně jediným fungujícím lidským výtvorem, 
který překonal hranice sluneční soustavy.

| 10 | VÝROČÍ MISE SOND VOYAGER



Už od června 2012 však 
sonda detekovala zvýšené 
množství nabitých částic, 
což naznačovalo, že se 
dostala ze zóny vlivu Slunce 
do mezihvězdného prosto-
ru, kde má kosmické záření 
vyšší sílu. 

Aktuálně je V1 vzdálen 
od Země 139,4 astronomic-
ké jednotky (20,8 miliardy 
kilometrů) a pohybuje se 
předpokládanou relativní 
rychlostí vůči Slunci kolem 
17 kilometrů za sekundu; 
světlu přitom trvá 19 hodin 
a 17 minut, než od něj dorazí 
k Zemi. Voyager 2 je zatím 
od Země vzdálen 114,45 as-
tronomické jednotky, tedy 
17,122 miliardy kilometrů. 
V2 má stejně jako V1 potvr-
zenou únikovou rychlost, 
tudíž je jisté, že sluneční 
soustavu opustí a nikdy se 
do ní nevrátí. 

Vědci očekávají, že radio-
izotopové termoelektrické 
generátory obou sond by 
mohly fungovat ještě v roce 
2020. Astronomové před-

pokládají, že V2 by zhruba 
za 50 tisíc let měl ve vzdále-
nosti 4,22 světelného roku 
minout hvězdu Proxima 
Centauri. U V1 předpoklá-
dají, že by zhruba za 40 tisíc 
let měl proletět asi 1,6 svě-
telného roku od hvězdy 
Gliese 445, za několik 
desítek milionů let by mohl 
dokonce opustit Mléčnou 
dráhu. 

POSELSTVÍ
Dvojice sond Voyager nese 
identickou nahrávku série 
pozdravů v pětapadesáti ja-
zycích, zvuků, písní – včetně 
slavné „Johnny B. Goode“ 
od Chucka Berryho – 
a 115 analogových obrazů 
vybraných jako ukázka di-
verzity pozemského života. 
V případě, že budou někdy 
někým či něčím inteligent-
ním nalezeny, mají sloužit 
jako časová kapsle prokazu-
jící existenci lidstva.

Ani jeden z Voyagerů ne-
směřuje „přesně“ k nějaké 
jiné hvězdě. „V průběhu 
přípravy misí Voyager jsme 
počítali s tím, že publikum 
těchto zpráv bude dvojí: ti, 
kteří při jejím vzniku obý-
vali Zemi, a ti, kteří pobývají 
na planetách dalekých 
hvězd,“ popsala ve své knize 
Murmurs of Earth Linda 
Salzman Saganová. Právě 
její manžel, jeden z hlav-
ních iniciátorů myšlenky 
vyslání zvukového pozdra-
vu ke hvězdám Carl Sagan, 

pak předsedal komisi, která 
veškeré informace pořizova-
la a třídila. Celý projekt byl 
tehdy netradičně veřejně 
diskutován a setkal se s po-
zitivním přijetím. 

Známý popularizátor 
přírodních věd, astrofyzik, 
astronom a zastánce teorie 
existence mimozemského 
života Sagan už tehdy měl 
s tvorbou „mimozemských“ 
pozdravů zkušenosti: on 
a jeho žena během jara 1972 
vytvořili zlatou plaketu zob-
razující člověka a relativní 
polohu slunečního systému 
vůči středu Galaxie pro 
sondy Pioneer 10 a 11. Zlatá 
deska na Voyagerech tak 
byla vyvrcholením éry snah 
o teoretický kontakt s inte-
ligentním mimozemským 
životem. 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Sonda Voyager 1 by měla 
ke svému kulatému výročí 
startu 5. září obdržet 
od pozemšťanů ze sluneční 
soustavy netradiční dárek: 
rádiově odvysílaná bla-
hopřání. Co přesně budou 
obsahovat? To NASA ještě 
momentálně vybírá, půjde 
nicméně o sadu krátkých 
šedesátiznakových sdělení, 
která mohla široká veřej-
nost navrhovat prostřed-
nictvím řady sociálních 
médií. Aktuálně probíhá 
jejich výběr a o odeslaných 
finalistech se brzy začne 
hlasovat. 

Planetární:

• První stroj, který proletěl kolem čtveřice planet vnějšího solárního 
systému (V2)

• První stroj, který proletěl kolem čtveřice různých planet (V2)

• První stroj, který doletěl k Uranu a Neptunu (V2)

• První stroj, který vyfotil prstence kolem Jupiteru, Uranu a Neptunu 
(V2)

• První stroj, který objevil aktivní vulkány mimo Zemi – na Jupiterově 
měsíci Io (V1)

• První stroj, který zaznamenal blesk mimo Zemi – na Jupiteru (V1)

• První stroj, který našel stopy existence oceánu mimo Zemi (V1 
a V2)

• První stroj, který detekoval na dusík bohatou atmosféru mimo Zemi 
– na Saturnově měsíci Titanu (V1)

Astronomické:

• První stroj, který opustil heliosféru a vstoupil do mezihvězdného 
prostoru (V1)

• První stroj, který změřil plnou intenzitu kosmického záření 
v mezihvězdném prostoru – atomy pohybující se rychlostí blízkou 
rychlosti světla (V1)

• První stroj, který změřil a potvrdil 
existenci takzvaného hraničního 
šoku: zpomalení solárního větru 
pod nadzvukovou rychlost na okraji 
heliosféry (V2)

Konstrukční:

• První stroj, který byl vybaven 
silným radiačním odštítěním. Stejné 
standardy se ke konstrukci vesmírných 
sond využívají dodnes (V1 a V2)

• První stroj, který je chráněn proti 
externím elektrostatickým výbojům 
(V1 a V2)

• První stroj, který je vybaven 
autonomním systémem pro detekci 
chyb a jejich opravu (V1 a V2)

• První stroj, který využil takzvaný 
Reed-Solomonův kód pro komprimaci 
dat. Algoritmus redukuje chyby 
při vysílání informací na velké 
vzdálenosti a je široce využíván 
dodnes (V1 a V2)

• Nejdéle operující vesmírná loď 
v historii (V2)

• Nejvzdálenější vesmírná loď 
od Slunce (V1)

Voyagerovské unikáty

START. Okamžik vzletu rakety, 
která vynesla Voyager 2 na jeho 
čtyřicetiletou cestu mezi pla-
netami.

PŘEDSTAVA. Umělecký 
koncept toho, jak Voyager  
zhlíží na sluneční soustavu.

GEJZÍR. Na této fotografii měsíce 
Io pořízené Voyagerem 2 je zřetel-
ný výtrysk gejzíru. 

Voyager 1 byl 
vypuštěn 5. září 
1977 z mysu 
Canaveral na 
Floridě raketou 
Titan IIIE Centaur. 
Ačkoliv odstartoval 
až 16 dní po 
svém dvojčeti 
Voyageru 2 kvůli 
závadě objevené 
až na poslední 
chvíli, jeho dráha 
byla rychlejší.

Marek  
Schwarzmann

Výročí připravil

www.E15.cz | 11 |
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Tvář dne 

 Po zralé úvaze abdikuji na post 
ministra školství, protože to, 
co se dělo v posledních dnech, 
překročilo všechny meze,
řekl slovenský ministr školství 
Peter Plavčan
str. 9
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Popravy  
v přímém 
přenosu
Když se před několika měsíci 
objevily na veřejnosti tajně 
pořízené nahrávky šéfa ANO 
Andreje Babiše a novináře 
MF Dnes Marka Přibila, mělo 
to dvojí podstatný význam. 

Z obsahu jsme se jednak 
dozvěděli, že Andrej Babiš 
se stýká s novináři z vydava-
telství, které si před čtyřmi 
lety koupil. Současně s nimi 

debatuje o informacích zís-
kaných ze živých vyšetřova-
cích spisů policie a dává jim 
otcovské rady ohledně na-
časování jednotlivých textů. 
Definitivně tak padl mýtus, 
že do svých médií nezasahu-
je. Jak následně v rozhovoru 
pro Reflex potvrdil sám Při-
bil, byl na schůzky s Babišem 
vyslán nadřízeným, který 
se zrovna ze zdravotních 
důvodů nemohl zúčastnit. 
Nešlo o exces, šlo o systém, 
který naznačil, že oligarchi-
zace není výmysl oponentů 
Andreje Babiše.

Ještě důležitějším efektem 
celé věci bylo, že se koneč-
ně nastartovala debata 
o neúnosnosti úniků tajných 
informací do médií. Vznikla 
parlamentní vyšetřovací 
komise, z jejíž práce by měly 

do 12. září vzejít podněty, jak 
v této věci dál.

Anonymní zveřejnění 
Babišových nahrávek s novi-
nářem Přibilem mělo v sobě 
velký paradox. V posled-
ních letech Babišova média 
zveřejňují jeden přepis 
odposlechů za druhým. 
Často jsou likvidační nejen 
vůči Babišovým oponentům 
a konkurentům v byznysu, 
ale i vůči třetím osobám, kte-
ré jsou v různých přepisech 
citovány nebo zmíněny. Nyní 
se Babiš ocitl v podobné 
situaci sám – kdosi ho nahrál 
a pustil to do éteru. Je to 
hnusné, ale o nic hnusnější 
než běžná praxe tiskovin 
typu Lidové noviny. Součas-
ně je v tom hořká ironie.

V posledních letech se 
z českého veřejného prosto-

ru úplně vytratilo několik 
dobrých demokratických zá-
sad. Například že trestní ří-
zení je neveřejné, tedy že po-
licie, a hlavně státní zástupci 
nemají právo organizovat 
úniky informací do médií. 
Další zásadou je presumpce 
neviny, tedy že na člověka se 
do vynesení pravomocného 
rozsudku pohlíží jako na ne-
vinného. Třetím principem 
je, že ochrana zdroje má být 
nadřazena ochraně sou-
kromí jen ve výjimečných 
případech, kdy si to vyžaduje 
silný veřejný zájem. Když se 
tyto principy nedrží, dochází 
denně k malým popravám 
lidí v přímém přenosu.

Poslanecká vyšetřova-
cí komise zatím narazila 
na několik rizikových míst 
v systému práce s vyšetřo-

vacími spisy. Předně zjistila 
velké napětí mezi Generální 
inspekcí bezpečnostních 
sborů a vrchními státními 
zastupitelstvími, která mají 
tendenci některé případy 
GIBS odebírat a dávat je 
k vyšetření do „svých“ krajů. 
Často jde o věci, z nichž pak 
unikají informace do médií. 

Komise při výsleších 
policistů a státních zástupců 
narazila na zvláštní spole-
čenství bývalých policistů, 
některých politiků a noviná-
řů, kteří sehrávali na veřej-
nosti různé hry. Z těchto 
a dalších věcí zřejmě vyjdou 
budoucí doporučení pro 
vládu a nikdo by se nad nimi 
pak neměl podivovat.

Autor je komentátorem  
týdeníku Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka
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JEDINEČNÁ VÝSTAVA KONCERT MONKEY BUSINESS, JELEN A DALŠÍ
3D PROJEKCE NA VLTAVĚ

VSTUP ZDARMA                 www.autananaplavce.cz

Pod záštitou   
Hlavního města Prahy
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VYŠŠÍ ZÁJEM. Na první ročník festivalu noirových filmů přišlo pět 
set lidí, loni jich bylo pětkrát tolik, říká šéfka Jana Bébarová.
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Tom Cruise se zranil při 
natáčení, to je přerušeno  

Americký herec Tom Cruise 
se zranil při natáčení nové-
ho dílu Mission: Impossible. 
Další natáčení proto bylo 
zatím na neurčito přeruše-
no, uvedlo ve středu holly-
woodské studio Paramount 
Pictures. Pětapadesátiletý 
Cruise má po nárazu do bu-
dovy zlomený kotník.

V Praze vystoupí 
Robbie Williams
V sobotu večer se uskuteč-
ní jeden z největších letoš-
ních koncertů v tuzemsku. 
V areálu letiště v Praze-
-Letňanech vystoupí 
Robbie Williams. Pořa-
datelé očekávají návštěvu 
několika desítek tisíc lidí. 
Jako předkapela vystoupí 
britští Erasure.

Vyšehrad hostí festival 
pro děti a jejich rodiče
Už počtrnácté se letos 
od 4. do 10. září na praž-
ském Vyšehradě uskuteční 
interaktivní festival pro 
děti a jejich rodiče s ná-
zvem VyšeHrátky. Nabíd-
ne workshopy, divadelní 
představení a divadelní 
bojovou hru s podtitulem 
Chytře a jednoduše: Zprá-
va o vynálezcích. /čtk, duk/

n Na hradě Křivoklát 
se do neděle koná 
pátý ročník Noir 
Film Festivalu, akce 
zaměřené výhradně 
na fenomén divácky 
populárních snímků 
plných zákeřných zlo-
činů, osudových žen, 
intrik a zhoubnosti. 
„Letos jsme se zamě-
řili na téma vlaky jako 
symbol útěku,“ říká 
dramaturgyně festiva-
lu Jana Bébarová.

Iva Přivřelová

 Na kolik ročníků festivalu 
existující filmy noir stačí?
Divili byste se, kolik pokladů 
hollywoodská kinematogra-
fie čtyřicátých a padesátých 
let skrývá. Negativní spole-
čensko-politické události, 
které se USA v té době 
dotýkaly, se přenášely do po-
chmurných témat filmů a za-
nechávaly stopy v konceptu 
filmových hrdinů, často 
stižených právě traumatem 
z minulosti, které je provází 
na každém kroku.

Takže vedle těch „velkých“ 
známých filmů jako Pojistka 
smrti či Hluboký spánek 
existuje i řada béčkových 
produkcí velkých studií 
a velká řada produkcí ma-
lých společností. K tomu lze 
noirové tendence vysto-
povat i u kinematografií 
z ostatního světa. Proto je 
pro nás noir velkou studnicí 

materiálu, z níž lze čerpat 
dlouho.

 Jak se za pět let festival 
změnil?
Začínali jsme v roce 2016 
na Kokoříně. Pro druhý roč-
ník jsme se rozhodli přejít 
na Křivoklát, který skýtal 
podstatně lepší podmínky, 
co se počtu míst k promítání 
a jejich vzdálenosti od sebe 
týče. Jak návštěvnost rok 
od roku rostla, od počáteč-
ních pěti stovek diváků jsme 
se loni dostali na pětináso-
bek.

Přidávali jsme další 
projekční místa – loni to byl 
gotický Královský sál. Hrad 
však není nafukovací, takže 
letos je exkluzivitou tema-
tická večerní projekce filmu 
Dáma ve vlaku v nádražní re-
stauraci Zastávka v nedale-

kém Nižboru, kterou vlastní 
herec Tomáš Hanák. Ten byl 
díky Mazanému Filipovi hos-
tem prvního ročníku a od té 
doby k nám jakožto náruživý 
milovník noiru jezdí. 

 Co jsou největší úskalí 
v organizaci takové akce?
Komplikované bývá shá-
nění práv k filmům, jejichž 
majitele se nám navzdory 
detektivní práci naší kolegy-
ně Zuzky Martincové občas 
nepodaří dohledat. Občas 
také mají příliš náročné 
finanční požadavky – kvůli 
neúměrně vysokým cenám 
nám například ztroskotal 
plán uvést noirové filmy 
Akiry Kurosawy. Problema-
tické je i technické zajištění 
projekcí na hradě, který nám 
jakožto národní kulturní 
památka logicky ztěžuje 

práci na možných úpravách 
prostoru, jenž není pro pro-
jekce primárně určen.

 Letošní ročník se zaměří 
na vlaky. Proč?
Noir je synonymem stísně-
nosti. Jeho protagonisté se 
neustále snaží před něčím 
utéci – ať už je to minulost, 
zločinci, zákon či osudová 
žena či muž. A jejich útěky 
jsou komplikované a často 
marné. Vlaky jsou místem, 
které ideálně zhmotňuje onu 
stísněnost prostoru a faktic-
kou nemožnost útěku před 
něčím zlověstným, co máte 
neustále v patách.

 Dalším tématem je Mexi-
ko. Co vás k tomu přivedlo?
Jak jsem zmínila, noiroví 
hrdinové často před něčím 
utíkají – a když prchají před 
americkým zákonem, často 
hledají útočiště právě v Me-
xiku, jak jde vidět ve filmu 
Cesta bez návratu. Snímek 
Incident v pohraničí pou-
kazuje na problém ilegální 
imigrace a Osedlej růžového 
koně dá pocítit exotičnost, 
kterou pro Američany Mexi-
ko vždy zosobňovalo.

Filmy mexické produkce 
pak ukazují pojítka s jejich 
americkými vzory a obezná-
menost mexických filmařů 
s hollywoodskými snímky 
té doby. Zároveň přinášejí 
ozvláštnění v podobě typické 
mexické záliby v patosu, 
fascinaci luxusem a v ten-
denci postav nekontrolovaně 
podléhat vášni.      Více E15.cz

Autorka je spolupracovnicí redakce

KrátceŽánr noir stále ukrývá poklady

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/film-noir-skryva-jeste-hodne-pokladu-rika-dramaturgyne-jana-bebarova-1336332
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„Víte přece,
že máma byla tou tůní

posedlá,
tím vším, co se tam

stalo, všemi, kdo tam 
umřeli.“

n Druhý román Pau-
ly Hawkinsové, jejíž 
předloňský debut 
Dívka ve vlaku se stal 
fenoménem, má podo-
bu temného thrilleru, 
jehož děj se odehrává 
kolem tajemných úmr-
tí v temné tůni poblíž 
jednoho britského 
městečka.

JULES
Detektivové čekali v kuchyni. 
Postávali u stolu a vyhlíželi 
z oken na most. Vysoký muž 
s prošedivělým strništěm 
na tváři a vedle něj žena, asi 
o hlavu menší.

Muž popošel směrem 
ke mně a podával mi ruku, 
přičemž upíral světlešedé 
oči na mou tvář. „Detektiv 
inspektor Sean Townsend,“ 
řekl. Všimla jsem si, že se mu 
napřažená ruka lehce chvěje. 
Kůži měl na omak studenou 
a tenoučkou jako mnohem 
starší člověk. „Je mi opravdu 
líto vaší ztráty. Upřímnou 
soustrast.“

Slyšet tahle slova bylo dost 
zvláštní. Vyslechla jsem je 
i včera, když mi to policisté 
přišli oznámit. Málem jsem 
řekla Leně totéž. Ale teď 
jsem je vnímala jinak. Ztráta. 
Nejradši bych těm dvěma 
řekla: Ona se neztratila. To 
není možné. Vy Nel neznáte. 
Nevíte, jaká je.

Detektiv Townsend pozoro-
val můj obličej a čekal, 
až něco řeknu. 
Tyčil se nade 
mnou, hubený 
a ostrý jako 
nůž – kdyby 
se k němu 
člověk dostal 
moc blízko, 
mohl by se 
o něj pořezat.

Stále ještě 
jsem na něj zírala, 
když mi došlo, že mě 
zase pozoruje ta policistka. 
Její tvář byla modelovou 
ukázkou soucitu.

„Detektiv seržant Erin 
Morganová,“ řekla. „Moc mě 
to mrzí.“ Měla olivovou pleť, 
tmavé oči a její černomodré 
vlasy měly odstín havraních 
křídel. Nosila je sčesané z tvá-

ře, ale na skráni a za ušima 
jí ze spony utíkaly kudrny, 
takže budila dojem neupra-
venosti.

„Seržantka Morganová 
bude vaší kontaktní osobou 
pro jednání s policií,“ prohlá-
sil detektiv Townsend. „Bude 
vás průběžně informovat, jak 
vyšetřování postupuje.“

„Takže vyšetřování bude?“ 
zeptala jsem se hloupě.

Žena přisvědčila, usmála se 
a pokynula mi, ať se posadím 

ke kuchyňskému stolu, 
a já jsem uposlechla. 

Detektivové si 
sedli naproti. 

Inspektor Town-
send sklopil 
oči a rychlými, 
nervózními 
pohyby si třel 

pravou dlaň 
o levé zápěstí: 

raz, dva, tři.
Seržantka Mor-

ganová na mě mluvila 
klidným, chlácholivým 
tónem, který kontrastoval se 
slovy, jež jí vycházela z úst: 
„Tělo vaší sestry uviděl včera 
časně ráno v řece muž, který 
venčil psy,“ řekla. Londýnský 
přízvuk, hlas hebký jako dým. 
„Z předběžného ohledání vy-
plývá, že ve vodě byla pouze 

několik hodin.“ Střelila pohle-
dem po inspektorovi a pak se 
znovu zadívala na mě. „Byla 
plně oblečená a její zranění 
odpovídala pádu z útesu nad 
tůní.“

„Vy si myslíte, že spadla?“ 
otázala jsem se. Pohlédla 
jsem na Lenu, která mě násle-
dovala do přízemí a teď stála 
na protější straně místnosti 
a opírala se o kuchyňskou 
linku: bosé nohy v černých le-
gínách, šedá vesta přetažená 
přes ostře trčící klíční kosti 
a drobná poupata ňader. Na-
prosto nás ignorovala, jako by 
tohle všechno bylo normální, 
banální. Jako by takové situa-
ce byly na denním pořádku.

V pravé ruce svírala mobil 
a palcem rejdila po displeji, 
zatímco si levou paží objí- 
mala útlé tělo; nadloktí měla 
zhruba tak silné jako já 
zápěstí. Široká, mrzutá ústa, 
černé obočí, špinavě blond 
vlasy, které jí padaly do ob-
ličeje.

Musela vycítit, že ji sleduju, 
protože ke mně zvedla oči 
a na chvíli je vykulila, takže 
jsem honem odvrátila pohled. 
Promluvila na mě. „Ty si ale 
nemyslíš, že spadla, viď?“ 
řekla a ohrnula při tom ret. 
„Ty přece víš svý.“

LENA
Všichni na mě zůstali ču-

mět a já bych na ně nejradši 
zaječela, ať koukají vypad-
nout z našeho domu. Z mého 
domu. Je to můj dům, je náš 
– nikdy nebude její. Prý teta 
Jules!

Našla jsem ji u sebe v poko-
ji, jak se mi hrabe ve věcech, 
a to jsme si ještě ani nepoty-
kaly. Pak se snažila být hodná 
a prohlásila, že je jí to líto. 
Jako bych snad věřila, že to 
nemá úplně u zadku!

Dva dny jsem oka neza-
mhouřila a nechce se mi mlu-
vit ani s ní, ani s kýmkoli ji-
ným. A nestojím o její pomoc 
ani o její debilní kondolenci 
a nechce se mi poslouchat 
vachrlaté teorie o tom, co se 
přihodilo mojí mámě – teorie, 
které vymýšlí někdo, kdo ji 
ani nezná!

Snažila jsem se držet zo-
bák, ale když vykládali, jak se 
asi cítila, popadl mě zkrátka 
vztek, protože nic takového 
samozřejmě necítila. Prostě 
ne. Nechápou to. Tohle nebyla 
žádná nešťastná náhoda. 
Máma to udělala. Tím chci 
říct, že teď už je to vlastně 
fuk, ale mám pocit, že by si 
všichni měli aspoň přiznat 
pravdu.

Řekla jsem jim: „Máma 
nespadla. Skočila.“

Ta policajtka mi začala 
klást nějaké pitomé otázky, 
prý proč tohle jako říkám 
a jestli měla máma deprese 
a jestli se už o něco takového 
nepokusila dřív, a teta Julia 
na mě přitom celou dobu 
civěla těma smutnýma hně-
dýma očima, jako bych byla 
nějaká zrůda.

Řekla jsem jim: „Víte přece, 
že byla tou tůní posedlá, tím 
vším, co se tam stalo, všemi, 
kdo tam umřeli. To přece 
víte! A ví to i ona!“ řekla jsem 
a koukla se na Julii.

Otevřela pusu a zase ji 
zaklapla. Jako ryba. Část mne 
jim to chtěla všechno pově-
dět, vysvětlit jim, oč jde, ale 
k čemu by to bylo? Myslím, že 
by to stejně nepochopili.

Sean – tedy detektiv Town-
send, jak ho prý mám oslo-
vovat, když je tady úředně 
– začal klást Julii otázky: Kdy 
mluvila s mou matkou napo-
sled? V jakém rozpoložení 
tehdy máma byla? Nedělala si 
kvůli něčemu starosti? A te-
tinka Julia tam seděla a lhala, 
až se hory zelenaly.

Do tůně nespadla. Skočila
PAULA HAWKINSOVÁ: DO VODY

O knize

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
thriller autorky úspěšné 
knihy Dívka ve vlaku Pauly 
Hawkinsové s názvem Do vody 
vydaný pod značkou Ikar.
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DIVADLO

Přehlídka cirkusu 
a divadla Letní Letná

Festival nového cirkusu, 
divadla, hudby a vizuální-
ho umění Letní Letná ode 
dneška do neděle nabídne 
v Letenských sadech mimo 
jiné vystoupení tuzemského 
souboru Cirk La Putyka, 
kanadských Cirque Alfonse, 
španělských Escarlata či 
souboru Circus Atelier 
Lefeuvre & André z Francie 
či Divadlo Cirkus Žebřík. 

HUDBA

Hudební festival 
pod hradem Okoř

V sobotu se na louce pod 
hradem koná další ročník 
tradičního hudebního festi-
valu Okoř open air. Na pro-
gramu je vystoupení Václava 
Neckáře, Marka Ztraceného 
a Miroslava Žbirky a skupin 
Eddie Stoilow, Vypsaná fixa, 
Mig 21 a No Name. Kromě po-
sílených autobusových spojů 
mohou rodiče s dětmi využít 
i zábavní vlak Cyklohráček.

ZÁVODY

Závody veteránů 
v Kutné Hoře

V Kutné Hoře se o víken-
du uskuteční další ročník 
závodu historických vozidel 
do vrchu. Podmínkou pro 
účast je, aby byl vůz vyroben 
před rokem 1936. Veterány, 
které se utkají celkem ve čty-
řech závodech, si lidé budou 
moci prohlédnout již od pát-
ku na Palackého náměstí. 
Kromě toho zahraje i Hudba 
Praha či Sto zvířat.

ZÁBAVA

Balony nad  
Bouzovem

Již pošestnácté se na hradě 
Bouzov na Olomoucku sejdou 
příznivci balonového létání. 
Akce se o víkendu zúčastní 
na tři desítky balonářů, kteří 
do vzduchu budou startovat 
v ranních a podvečerních 
hodinách z tamního parkovi-
ště nebo u Panských rybníků. 
Kvůli akci bude také středově-
ký hrad otevřen déle a nabíd-
ne i podvečerní prohlídky.

HISTORIE

Dožínky v Muzeu 
lidových staveb Kouřim

Symbolické zakončení žní se 
v sobotu odehraje v Muzeu 
lidových staveb v Kouři-
mi. V jedenáct, ve čtrnáct 
a v šestnáct hodin projde 
skanzenem průvod ženců, 
k dalším atrakcím patří 
vystoupení hráče na dudy, 
ukázky tradičních řemesel, 
dílny i jarmark. Lidé si také 
budou moci sami vyzkoušet 
sečení obilí. /duk/
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ASFALTOVÁ 
RALLYE. 
V Německu začal 
desátý podnik 
mistrovství světa 
v automobilových 
soutěžích WRC. 
Na trase závodu, 
který se na rozdíl 
od dalších akcí 
jezdí na asfaltových 
cestách, je zachycen 
úřadující mistr světa 
Sébastien Ogier se 
spolujezdcem Julie-
nem Ingrassiou.
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