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Lékárny brání své ceny 
před úředníky
Ministerstvo zdravotnictví 
chce po lékárnících, aby po-
prvé prozradili svoje marže 
a ceny. Lékárnická komora 
to s odkazem na obchodní 
tajemstí odmítá. str. 2

Travel Servisu a ČSA  
skokově přibyli cestující
Letecká společnost Travel 
Service přepravila za první 
pololetí 1,7 milionu cestu-
jících, což je o třetinu více 
než ve stejném období loni. 
Pravidelných linek majet-
kově spřízněných Českých 
aerolinií pak využilo zhruba 
1,17 milionu pasažérů, mezi-
ročně o 22 procent více. str. 5

Indie hrozí sankcemi 
tabákovým koncernům
Na trhu s více než sto mi-
liony kuřáků sílí restrikce. 
Vláda zvedla daně na cigare-
ty a varovala výrobce Philip 
Morris a ITC, aby přestali 
s agresivní reklamou na ta-
bákové výrobky. Výrobci ci-
garet se snaží získat hlavně 
nastupující generaci Indů. 
Podle vládních odhadů 
každý den začne kouřit  
5,5 tisíce mladých. str. 8
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Politické ideály
Politika je krásné řemeslo. 
Vadí mi její špinění, říká 
středočeská hejtmanka 
a místopředsedkyně hnutí 
ANO Jaroslava Pokorná 
Jermanová.

ROZHOVOR

str. 10–11

Analytik 
obyčejného 
šílenství
Autor Knoflíkářů, režisér 
a scenárista Petr Zelenka, 
dnes slaví padesátiny.

PROFIL

str. 13
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SPOLEK ODBOJE:

Zpravodajství by mělo být 
vyvážené, takže jedna smutná 
vzpomínka – 20. 8. 1968 vojska 
Varšavské smlouvy zahájila 
invazi do Československa.

twitter.com/e15news

Fincentrum  
znovu  
na prodej

Dvojice mezinárodních fondů kontrolující 
majoritní podíl ve finančně poradenské společnosti 
Fincentrum zvažuje po bezmála pěti letech jeho 
prodej. Strategickým kupcem by mohla být italská 
banka Intesa Sanpaolo. BYZNYS / str. 4
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Slova, slova, slova
Prezidentský kandidát Jiří Drahoš si nedovede 
představit, že by se člověk, který je trestně stíhán, 
mohl na sto procent věnovat takové funkci, jako je 
premiérská. Takže by se takovému člověku snažil 
vysvětlit, pokud by o takovou pozici usiloval, 
že ten, kdo je trestně stíhán, by neměl usilovat 
o pozici premiéra. Pokud by Drahoš s takovým 
přesvědčováním neuspěl, snažil by se ovlivnit 
vítěznou stranu, aby nominovala někoho jiného. 
A pokud by vyčerpal všechny prostředky, tak by 
mu nakonec nezbylo než takového premiéra jme-
novat. Trochu to trvalo, ale už máme jasno.

Jasno má i hlavní sponzor a jeden z krajských líd-
rů STAN do parlamentních voleb Dalibor Dědek. 
Vstup do sněmovny vnímá jako povinnost. Kvůli 
tomu, jak strašnou pověst má česká politika: „Je to 
pajzl nejhoršího jména, kterému se slušný člověk 
vyhne obloukem,“ vysvětluje svoji kandidaturu. 
Nabízí se dvojí výklad. Autor výroku buď není 
slušný člověk, anebo do pajzlů chodí docela rád.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala 
vyhlásil, že ODS po volbách půjde jen do takové 
vlády, která se krom jiného zaváže zrušit elektro-
nickou evidenci tržeb. Jestli si tím pádem myslíte, 
že ODS by určitě nevládla s hnutím ANO, tak tro-
chu brzděte. Stranický matador, senátor Jaroslav 
Kubera soudí, že s Babišem půjde do vlády každý, 
komu nabídne funkci vicepremiéra. Včetně ODS. 
I když by podle něj koalice s ANO byla pro občan-
ské demokraty smrtící.

n Ministerstvo zdravot-
nictví po lékárnících 
chce, aby poprvé prozra-
dili svoje marže a ceny.

Adéla Čabanová

Chystaná novela vyhlášky 
o správné lékárenské praxi 
ukládá lékárnám novou povin-
nost hlásit úřadům ceny léků, 
které vydávají na recept. A to jak 
prodejní, tak i cenu od výrobce 
léku. Státní ústav pro kontrolu 
léčiv by tak poprvé získal pře-
hled, za kolik se skutečně léky 
s regulovanou cenou prodávají. 
Dosud to jen odhaduje. Stejně 
tak pacienti, když zjišťují, kolik 
mají jejich léky stát, se od ústavu 
dozvědí jen maximální možnou 
cenu a doplatek. Počítají se 
podle maximální povolené ceny 
a dovolené výše přirážky. Léky 
ale mohou být i levnější, když si 
v řetězci někdo sníží marži.

Lékárnická komora s prozra-
zením cen zásadně nesouhlasí. 
„Jde o výsostně citlivý obchodní 

údaj, který je obchodním tajem-
stvím každého provozovatele,“ 
píší ministerstvu zástupci České 
lékárnické komory. „Nikde není 
vysvětleno, proč je tento údaj 
pro sledování dostupnosti léků 
důležitý,“ dodávají.

Záminkou k tomuto kroku je 
novela zákona o léčivech, který 
má bránit výpad-
kům důležitých 
léků v českých 
lékárnách. Podle 
lékárníků to s tím 
však nesouvisí. 

Státní ústav 
pro kontrolu 
léčiv má podle 
tohoto zákona 
sbírat informace 
o lécích, o jejich 
objemu na trhu 
a vyhodnocovat 
jejich dostupnost. 
V krizi může 
zakázat vývoz 
konkrétního léku do zahraničí. 
Podle vyhlášky potřebují úřed-
níci prodejní cenu k identifikaci 
léčivého přípravku. 

To ale zpochybnil v připo-
mínkovém řízení i antimo-
nopolní úřad. „V poskytování 
těchto cenových údajů lze 
stěží nalézt relevanci ve vzta-
hu k účelu, pro který mají být 
informace o výdeji léčivých pří-
pravků shromažďovány,“ uvádí 
se v připomínkách, které mini-

sterstvu zdra-
votnictví zaslal 
místopředseda 
Úřadu pro ochra-
nu hospodářské 
soutěže Petr 
Solský. 

Také podle ně-
kterých zástupců 
farmaceutických 
firem jde vyhláš-
ka s požadavkem 
na informace 
o cenách nad 
rámec zákonného 
zmocnění. 

Ministerstvo 
zdravotnictví aktuálně vypořá-
dává připomínky a připravuje 
konečnou verzi vyhlášky k jed-
nání vlády.

Lékárny brání své 
ceny před úředníky

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

Miloslav LUDVÍK

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ

Jozef SINČÁK

ŠÉF ČSA

Naréndra MÓDÍ

INDICKÝ PREMIÉR

V boji proti vývozu nedostatkových 
léků do zahraničí sahá ministerstvo 
k řešení, které vzbuzuje 
pochybnosti o jeho pravém smyslu.

str. 2

Pravidelných linek letecké 
společnosti využilo v prvním 
pololetí 1,17 milionu cestujících, 
meziročně o 22 procent více.

str. 5

Vláda brojí proti kouření. Zvedla 
daně na cigarety a tlačí na koncern 
Philip Morris, aby přestal 
s agresivní reklamou na tabák.

str. 8

„V poskytování 
cenových údajů 
lze stěží nalézt 
relevanci ve vztahu 
k účelu, pro který 
mají být informace 
o výdeji léků shro-
mažďovány,“ uvedl 
Petr Solský. 

FILMOVÝ ŠTÁB režiséra Roberta Sedláčka v sobotu natáčel na Mánesově mostě scény zachycující 21. srpen 
1968 očima Jana Palacha. Celovečerní hraný film Jan Palach bude mít premiéru příští rok, a to přesně v den, 
kdy od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplyne půl století.

TANKY OPĚT V PRAZE
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- 33 %
1,5 l

9.
90

14.90

MAGNESIA
jemně perlivá, 
1 l = 6,60 Kč

KUŘE BEZ DROBŮ
A 2 KUŘECÍ ČTVRTKY
chlazeno

JOGURT Z VALAŠSKA
ochucený / ochucený s vanilkou, 

různé druhy, 100 g = 4,60 Kč

150 g

6.
90

cena za 1 kg

46.
90

Nabídka zboží platí od 21. 8. do 27. 8. 2017 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. 
Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.

OD PONDĚLÍ 21. SRPNA

Vyrobeno

275010/10 inzerce

n Dozorující státní 
zástupce rozhodne, 
zda do policejní žádosti 
o vydání poslanců bu-
dou moci nahlédnout 
i Andrej Babiš a Jaro-
slav Faltýnek.

Nguyen Thuong Ly

Až na 30. srpna je odložena 
schůze sněmovního mandá-
tového a imunitního výboru, 
který jedná o vydání poslanců 
z hnutí ANO Andreje Babiše 
a Jaroslava Faltýnka. Před-
sedkyně výboru Miroslava 
Němcová (ODS) uvedla, že 
výbor si na tento den pozve 
oba poslance, ale i vyšetřo-
vatele krajského ředitelství 
policie v Praze Pavla Nevtípila 
a dozorujícího zástupce Měst-
ského státního zastupitelství 
v Praze Jaroslava Šarocha. 
Podle Němcové je schůze na-
plánovaná až na konec srpna 
kvůli dovolené Faltýnka, ne-
předpokládá však, že by výbor 
nestihl rozhodnout do začát-
ku sněmovní schůze. Výbor 
rovněž stanovil dva zpravo-
daje Stanislava Humla (ČSSD) 
a Jiřího Dolejše (KSČM).

„Mandátový a imunitní vý-
bor ani Poslanecká sněmovna 
nejsou soud, takže nemá 
smysl hodnotit důkazy. Mám 

Výbor bude o Babišovi jednat koncem srpna
z toho popravdě trochu husí 
kůži, protože pokud přijde 
nějakých tisíc stran, bude 
opravdu problematické se 
v tom orientovat. Ale nemy-
slím si, že bude lhůta nějak 
ohrožena,“ řekl Huml.

Na příští schůzi výbor vy-
slechne oba poslance a dá jim 
prostor se vyjádřit. Pak by se 

výbor měl usnést na doporu-
čení pro Poslaneckou sněmov-
nu, která bude mít konečné 
slovo o případném vydání.

Sněmovna by měla jednat 
o zbavení imunity obou 
poslanců na nejbližší schůzi, 
která začne 5. září. Babiš 
ve čtvrtek řekl, že požádal 
výbor o nahlédnutí do policej-

ní žádosti. Výbor si policejní 
žádost u dozorujícího státní-
ho zástupce vyžádal. Ten také 
rozhodne o tom, zda do žá-
dosti budou moci nahlédnout 
Babiš s Faltýnkem.

„Na jednání jsme se usnesli, 
že požádáme o možnost, aby 
se pan poslanec Faltýnek 
a pan poslanec Babiš seznámi-

li s tou žádostí, ale až po před-
chozím souhlasu státního 
zástupce,“ řekla Němcová. Po-
kud by zástupce souhlasil, po-
slanci by do spisu směli podle 
Němcové nahlédnout pouze 
osobně na výboru, nesměli by 
si ho odnášet, pořizovat kopie 
ani předávat advokátům.
 Více E15.cz, NÁZORY str. 12

Minimální mzda má růst 
o 1200 korun 
Vláda se dnes chystá rozhod-
nout o tom, o kolik se od led-
na v Česku zvýší minimální 
mzda. Ministerstvo práce 
navrhuje růst o 1200 ko-
run na 12 200 korun, tedy 
o 11 procent. Odbory požadu-
jí 1500 korun, zaměstnavate-
lé by přidali 800 korun. 

Vojáci dostanou stovky 
nových padáků 
Ministerstvo obrany plánuje 
nakoupit vojákům nové padá-
ky. Za 400 kusů padákových 
kompletů a 600 kusů nosné-
ho systému na výstroj by měl 
úřad zaplatit asi 50 milionů 
korun. Padáky má dodat spo-
lečnost Mars. Zakázka bude 
zadána v jednacím řízení bez 
uveřejnění. /čtk/

Krátce

http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/poslanci-budou-dal-jednat-o-vydani-babise-az-na-konci-srpna-ceka-se-na-faltynka-na-dovolene-1336357


n Poradenskou firmu 
Fincentrum, kterou 
kontrolují investiční 
fondy, by ji teď proda-
ly podle plánu: po pěti 
letech.

Jaroslav Bukovský

Kontrolní podíl ve finančně 
poradenské společnosti 
Fincentrum možná změní 
majitele. Tandem mezi-
národních investičních 
fondů ARX Equity Partners 
a Capital Dynamics, jež drží 

v současnosti majoritu podle 
zdrojů deníku E15 zvažuje 
prodej své investice. 
Z rukou finančních 
investorů by 
tak Fincent-
rum zamířilo 
po bezmála 
pěti letech 
do náruče 
strategického 
kupce. Tím by 
podle informací 
deníku E15 mohla 
být italská banka 
Intesa Sanpaolo. 

„V blízké době, tedy 
během měsíce či dvou, se 

určitě nic takového nestane. 
V neformální rovině se ale 

zájemci, kterým by se 
taková investice 

hodila, objevují. 
Oficiálně ale 
obchod zatím 
iniciován 
nebyl,“ uvádí 
zdroj blízký 
akcionářům, 

který si nepřál 
být jmenován.
Podle zdroje by 

v případě uzavření 
obchodu jednaly ve sho-

dě, protože žádný strategický 
investor by ve firmě tohoto 

typu nekoupil minoritní 
podíl. 

Podle zdrojů z řad poradců 
obeznámených se situací 
zatím dosavadní jednání 
zkrachovala na ceně. „Prodej 
majority by v současnosti 
dával smysl nejen z hlediska 
toho, jak strategicky fungují 
jeho současní majitelé, ale 
i protože trh prodejům těch-
to firem pohledem ocenění 
vysloveně přeje,“ říká akvi-
ziční poradce, který si nepřál 
být jmenován. 

Fondy koupily podíl 
ve Fincentru na počátku roku 
2013 od zakladatelů Petra 

Italové krouží kolem 
majority ve Fincentru

Investiční fondy  
koupily podíly ve  

Fincentru údajně za 

750
milionů korun.

275638/16 inzerce

Skladově – výrobní areál s výnosem z nájmů
ul. Vážní 908, Hradec Králové

Dobrovolná dražba - termín konání: 20. 9. 2017 ve 14:15 hod.
Provozní areál bývalé spol. Profiwork, umístěn v severním okraji Hradce Krá-
lové - průmyslová zóna Slezské předměstí, výborná dostupnost na dálniční 
tahy. Areál vystavěn na vlastních pozemcích utvářející souvislý celek o cel-
kové výměře 35.121 m2. V areálu umístěno 15 objektů, které jsou rozděleny 

na multifunkční haly, sklado-
vé objekty, objekt trafostanice 
a administrativní objekt. Cel-
kové pronajímatelné plochy 
8.612 m2. V současné době 
pronajato 4.205 m2, celkový 
roční výnos z nájmu bez DPH 
1.913.040 Kč.

        Ing. Michal Skuhra, 777 718 355, 257 314 251
        michalskuhra@naxos.cz    www.naxos.cz

 Nejnižší podání:
 45.000.000,- Kč

i

Pivovar Bernard uvařil 
160 tisíc hektolitrů piva
Humpolecký rodinný pivo-
var Bernard utržil za pivo 
od ledna do konce června 
346 milionů korun oproti 
loňským 331 milionům. 
Uvařil za tu dobu 160 tisíc 
hektolitrů piva, meziročně 
o 5,6 procenta více. Pivovar 
za loňský rok zvýšil výstav  
o 4,4 procenta na rekord-
ních 315 tisíc hektolitrů.

Loňská produkce ryb  
byla nejvyšší za pět let
Témě 21 tisíc tun činila loň- 
ská produkce ryb podle Ry-
bářského svazu ČR. Vzrostla 
zhruba o čtyři procenta 
a byla nejvyšší za posled-
ních pět let. Statistici uvá-
dějí spotřebu ryb v Česku 
5,5 kilogramu na osobu, 
avšak svazu po odečtení 
reexportu vychází pouhých 
3,8 kilogramu.

Henkelu výrazně  
vzrostl čistý zisk
Výrobce pracích prostřed-
ků, kosmetiky a potřeb pro 
domácnost Henkel loni 
v Česku meziročně zvýšil 
tržby na 7,14 miliardy korun, 
tedy o 1,7 procenta. Čistý 
zisk vzrostl o více než šede-
sát procent na 596 milionů 
korun. Henkel na českém 
trhu prodává produkty pěti 
desítek značek. /čtk/

Krátce

Stuchlíka a Martina Nejed-
lého. Už tehdy se zmiňoval 
jako výhled možné investice 
přelom let 2017 a 2018. „V ho-
rizontu nějakých pěti let bu-
dou investoři pravděpodobně 
řešit exit,“ uvedl v říjnu roku 
2013 v rozhovoru pro deník 
E15 spolumajitel Fincentra 
Martin Nejedlý. 

Sami aktéři obchod nepo-
tvrdili. „Zásadně nekomentu-
jeme spekulace na trhu, které 
se týkají jakékoli společnosti 
z našeho portfolia,“ uvádí 
řídicí partner fondu ARX Bri-
an Wardrop. „Tržní spekula-
ce nemůžeme komentovat,“ 
uvedl i mluvčí italské banky 
Intesa Sanpaolo Simone 
Blasi. 

Investiční fondy koupily 
podíly ve Fincentru podle 
tehdejších spekulací za tři 
čtvrtě miliardy korun, celé 
Fincentrum bylo v okamžiku 
nákupu podle společníků 
firmy oceněno na více než 
miliardu.

PRODEJ MOŽNÝ. 
Mezinárodní investič-
ní fondy ARX Equity 
Partners a Capital 
Dynamics, které drží 
ve Fincentru větši-
nový podíl, uvažují 
podle zdrojů deníku 
E15 o prodeji své 
investice.Fo
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n Obě domácí aero- 
linie si v pololetí 
připsaly nárůst počtu 
pasažérů v řádu de-
sítek procent. Evrop-
ský průměr přitom 
nedosahuje ani deseti 
procent. 

Jan Šindelář

Domácí letečtí dopravci 
Travel Service a České aero-
linie mohou být spokojeni. 
Společnost Travel Service 
podle mluvčí Vladimíry 
Dufkové přepravila za první 
pololetí roku 1,7 milionu 
cestujících, což je o třetinu 
více než ve stejném období 
loni. Pravidelných linek 
majetkově spřízněných 

Českých aerolinií pak 
využilo zhruba 1,17 milionu 
pasažérů, meziročně tedy 
o 22 procent více.

„Na našich výsledcích se 
podstatnou měrou pode-
psaly příznivá ekono-
mická situace v Ev-
ropě a globální 
růst poptávky 
po letecké 
dopravě. 
Meziročně 
rostly téměř 
všechny trhy, 
na kterých pů-
sobíme, nejvíce 
západní Evropa 
a Rusko,“ uvedl šéf 
ČSA Jozef Sinčák. Jeho 
podniku se přitom poda-
řilo zásadně vylepšit také 
další podstatný ukaza-
tel – obsazenost letadel. 

Ta meziročně vzrostla o je-
denáct procentních bodů 
na 81 procent.

Letecká společnost Travel 
Service vlastní v Českých 
aeroliniích 34 procent a ne-

tají se tím, že by ráda 
ovládla také dvacet 

procent, které 
zatím zbývají 

státu.
Obě firmy 

vykazují ještě 
o trochu lepší 
přepravní 

výsledky než 
pražské letiště, 

které rovněž 
láme pasažérské 

rekordy. Za první po-
loletí prošlo jeho branami 
6,76 milionu lidí, což je 
o 21 procent více než loni. 
 Více E15.cz

Travel Servisu a ČSA  
skokově přibyli cestující

ČSA se v prvním  
pololetí podařilo  

zvýšit obsazenost  
letadel o jedenáct 

procentních bodů na

81
procent.

puln E15 225x148.indd   1 07.08.17   13:26

274449/28 inzerce

VIZOVICKÉ FIRMY KOMA Modular se nedotkl nynější útlum 
zakázek, které výrobci obytných kontejnerů ještě přede dvě-
ma lety hojně získávali v souvislosti s migrační krizí. Podnik 
dál staví v Německu domy pro uprchlíky. Loni utržil 870 mi- 
lionů korun, v předchozím roce 912 milionů korun. Zhruba  
85 procent produkce jde na export.  

OBYTNÉ KONTEJNERY
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Lidstvo vyprodukuje kaž-
doročně až 1,2 milionu tun 
cigaretových nedopalků, 
s jejichž likvidací si dopo-
sud nikdo pořádně nevěděl 
rady. Vědci z australské 
RMIT University tvrdí, že 
z nich lze stavět cesty.

Klasický špaček po smí-
chání s asfaltem v sobě 
nejen zakonzervuje veškeré 
jedovaté látky zachycené 
při kouření, ale také zajistí 
nečekanou a velmi poptá-
vanou vlastnost povrchu: 
vyasfaltovaná plocha se 
na přímém slunci méně 

rozehřeje. Podle vědců by 
se tak dalo předejít vzniku 
přehřátých oblastí v urči-
tých částech města. 

„Řadu let jsem hledal 
udržitelný způsob, jak 
životní prostředí zbavit 
problému s nedopalky. Nyní 
si troufám tvrdit, že jsem 
jej nalezl,“ nechal se slyšet 
vedoucí výzkumu Abbas 
Mohajerani. Jeho vajglový 
asfalt vykázal při testování 
odolnost proti zatížení těž-
kou dopravou, což je dobrá 
zpráva pro silničáře, kteří 
by nový materiál mohli 

v budoucnu využívat. Jeho 
základ kromě nedopalků 
a klasického asfaltu tvoří 
ještě parafínový vosk. 

Mohajerani neupřesnil 
časovou a ekonomickou 
náročnost míchacího proce-
su, takže vůbec není jasné, 
zda se jeho vynálezu řidiči 
někdy dočkají.

n Komunikaci s lu-
nárními sondami 
a budoucími turisty 
na Měsíci by mohla 
zajišťovat technolo-
gie LTE běžná u ny-
nějších mobilních 
telefonů.

V prosinci uplyne 45 let 
od ukončení mise Apollo 17, 
tedy od chvíle, kdy člověk 
naposledy komunikoval 
z Měsíce se Zemí. Už příští 
rok by se ale teoretičtí astro-
nauti na Měsíci mohli dovolat 
zpět na modrou planetu 
pomocí obyčejného smart-
phonu. Německá společnost 
PTScientists má totiž v plánu 
na Měsíci postavit vysíla-
cí maják s klasickým LTE 
signálem. 

Firmá plným jménem 
Part Time Scientists hod-
lají na Měsíc vyslat malé 
průzkumné vozítko a při 
komunikaci s ním se nechtějí 
spoléhat na specializova-
nou ad-hoc rádiovou síť, ale 
na stejnou LTE technologii, 
kterou využívají stamilio-

ny lidí. LTE signál je totiž 
energeticky méně náročný 
a prodlouží vozítku životnost 
na jedno nabití solárních ba-
terií. Přenosy LTE jsou navíc 
dostatečně rychlé, aby zvlád-
ly přenášené objemy dat.

„Na vývoji základní stanice 
spolupracujeme s operátorem 
Vodafone,“ uvedla pro web 
Space.com vedoucí vývoje 
elektroniky Karsten Beckero-
vá. Start-up má již rezervova-
né startovací okno na konec 
roku 2018 u Space X Elona 
Muska.

Společnost PTScientists 
dříve soutěžila o Google 
Lunar X Prize, která motivu-
je firemní a nevládní týmy 
k vyslání robotického vozítka 
na Měsíc. Odstoupila však, 
neboť nesplnila podmínku 
odstartovat do letošního 
prosince. Beckerová nicméně 
věří, že i na sklonku roku 2018 
bude v první soukromé firmě, 
která na Měsíc vyšle auto-
nomní vozítko. Jako základna 
mu poslouží autonomní 
přistávací a navigační modul 
ALINA, jehož součástí bude 
právě LTE anténa. Tým na vý-
voji spolupracuje s automo-
bilkou Audi. 

S mobilem 
na Měsíc

V JEDNOM Z DÍLŮ filmové série Návrat do budoucnosti se divákům představil futuristický vůz 
DeLorean, který uměl létat. Majitelé značky a rodina DeLoreanů se rozhodli, že vůz opravdu 
sestrojí. Šéf společnosti DeLorean Aerospace a synovec původního návrháře futuristického vozu 
Paul DeLorean webu Wired potvrdil, že se jeho firma zapojila do vývoje létajícího vozu, a sou-
časně představil jeden z pokročilých návrhů, jak by měl výtvor vypadat. „Náš stroj bude plně 
elektrický s doletem ke dvěma stovkám kilometrů,“ uvedl DeLorean. 

SKUTEČNÝ DELOREAN
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Marek  
Schwarzmann

Stranu připravil

AMBASADOR. Takto má vypadat vozítko z dílny Audi, které chtějí 
vědci ze start-upu Part Time Scientists vyslat na Měsíc na sklonku 
příštího roku. 

STAVEBNÍ 
MATERIÁL. 

Příště netípat 
do popelní-

ku, ale do mí-
chačky.

Silnice může být i z vajglů

Tohle je 7

váš specialista na Apple

od 18 990,-

Doporučený doplněk: 
Apple Watch

Kupte na www.alza.cz nebo volejte 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 21. 8. 2017 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. 
Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

iPhone 7 nabízí novou, vyspělou soustavu fotoaparátů a zároveň nejvyšší výkon a nejdelší výdrž baterie 
ze všech generací. K tomu můžete počítat s kvalitním stereo zvukem, parádním Retina displejem s živými barvami 

a celý telefon je navíc odolný proti postříkání vodou. iPhone 7 zkrátka opět posouvá hranice.
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n Na trhu s více než 
sto miliony kuřáků 
sílí restrikce. Indická 
vláda zvýšila zdanění 
cigaret a po výrobcích 
Philip Morris a ITC 
chce, aby skoncovali 
s agresivní reklamou.

Tomáš Stingl

Kabinet v Dillí bojuje proti 
rozmachu kouření. Tabá-
kový koncern Philip Morris 
písemně vyzval, aby zákazní-
kům v barech a restauracích 
přestal zdarma rozdávat 
„ochutnávkové“ cigarety 
a z trafik odstranil reklamy 

na tabák. „Reklamní akce 
jsou porušením zákona 
o kontrole tabákových 
výrobků,“ citovala z dopisu 
agentura Reuters. 

Vláda pohrozila firmě 
sankcemi, přičemž za poru-
šení tabákového zákona hro-
zí dva roky vězení. Podob-
nou výzvu již dříve indické 
ministerstvo zdravotnictví 
adresovalo společnosti ITC, 
lídrovi tamního tabákového 
trhu. 

Přestože v zemi platí 
zákaz kouření na veřejných 
místech a další relativně 
přísná omezení, vzrostl 
od přelomu tisíciletí počet 
kuřáků o více než třetinu na 
108 milionů. Vymáhání prá-
va totiž zaostává za přísnými 

zákony. Indický tabákový trh 
přitom představuje  zhruba 
jedenáct miliard dolarů 
ročně. Vláda v červenci 
zvedla daně na cigarety, což 
by podle ministra financí 
Aruna Jaitleye mělo do státní 
pokladny přinést 780 milio-
nů dolarů.

Tabákové koncerny se 
snaží získat hlavně nastu-
pující generaci Indů. Podle 
vládních odhadů každý 
den začne kouřit 5,5 tisíce 
mladých. „Každoročně umře 
ve spojitosti s konzumací 
tabáku až 900 tisíc lidí,“ 
uvádí indický ministr zdra-
votnictví Shripad Yasso Naik 
s tím, že země zatím zůstává 
druhým největším tabáko-
vým trhem hned po Číně. 

Indie pohrozila 
tabákovým firmám

Macron chce v Salcburku hledat spojence 

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví  
ve středu Salcburk. Po jednání s rakouským kancléřem 
Christianem Kernem má na programu schůzku s premi-
éry Česka a Slovenska Bohuslavem Sobotkou a Robertem 
Ficem. Řeč patrně přijde na směrnici Evropské unie o vy-
sílání pracovníků do zahraničí.   NÁZORY str. 12

Německé úřady komplikují prodej Air Berlin

Případný prodej kompletních insolventních aerolinií Air 
Berlin není možný, uvedlo německé ministerstvo hospodář-
ství. Kromě toho šéf německé antimonopolní komise varo-
val, že pokud by se majitelem Air Berlin stala Lufthansa, 
na množství vnitrostátních linek by byla omezena kon-
kurence. Agentura Reuters upozornila, že takový přístup 
úřadů notně ochladí zájem investorů. /vaj/ Více E15.cz

Neklid ve světě zvedá cenu zlata

Cena zlata koncem týdne rostla a poprvé od listopadu pře-
konala hranici 1300 dolarů za troyskou unci. K růstu ceny 
přispívají politické turbulence v USA, pokles akciových 
trhů a teroristický útok ve Španělsku. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,611

Čína 1 3,335

Dánsko 1 3,511

EMU 1 26,11

Chorvatsko 1 3,527

Japonsko 100 20,396

Kanada 1 17,573

Maďarsko 100 8,601

Norsko 1 2,802

Polsko 1 6,099

Rusko 100 37,454

Švédsko 1 2,738

Švýcarsko 1 23,132

Turecko 1 6,311

USA 1 22,243

Velká Británie 1 28,633

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 18. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna 

CETV 91,90    -1,08 % 

ČEZ 421,10    0,26 % 

Erste Bank 936,00    -1,99 % 

Fortuna 152,00    1,00 % 

Kofola 415,00    0,00 % 

KB 1008,00    -0,20 % 

Moneta 76,15    -0,33 % 

O2 CR 278,00    -0,22 % 

Pegas 1011,00    -0,79 % 

Philip Mor. ČR 15 570,00    0,78 % 

TMR 680,00 1,49 %

Unipetrol 292,30    -0,24 % 

VIG 653,50    0,15 % 

Celkový objem (v tisících korun) 338 910

Akcie na pražské burze 18. 8. 2017 

Drahé tenisky 
už nefrčí 
Jedné z vyhrocených lid-
ských tužeb posledních let 
možná zvoní hrana. Ať už 
fajfky, nebo pruhy, zdá se, 
že obouvat drahé tenisky 
vzrušuje lidi stále méně. 
Svědčí o tom alespoň byz-
nys obuvnického retailera 
Foot Locker, dobře známé-
ho i z Česka. Jeho zpráva 
o čtvrtletních obchodech 
akcionáře zcela zdrtila, 
tenisek se prodalo oproti 
očekávání nejen méně, ale 
navíc se na každém páru 

ani nepodařilo vydělat tolik 
co dříve. Cena podnikové 
akcie tak za jediný den 
propadla jen o málo méně 
než o třetinu.

Podle samotného šéfa 
firmy Richarda Johnsona se 
hůře prodával především 
nejdražší segment obuvi, 
navíc se prý ševci zvučných 
jmen dost nesnaží zásobo-
vat trh atraktivním zbožím. 
Ať už má pravdu, nebo spíš 
třítisícová částka za tenis-
ky z náhražky kůže začíná 
racionálněji uvažujícím 
lokálním módním guru 
připadat absurdní, víra 
investorů v byznys Foot 
Lockeru upadá delší dobu. 
Ještě na počátku ledna se 
akcie prodávala za takřka 
72 dolarů, v současné době 
nestojí ani 35. Tenisky pro-
stě letos fajfku za dobrou 
investici nemají. 

Akcie, měny & názory

Jaroslav Bukovský

Vývoj akcií společnosti Foot Locker  
v posledním roce (v dolarech)
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 Pramen Thomson Reuters

21. 8. 2016 13. 8. 2017

66,54 34,38

SILNÝ TRH.
Světový den bez 
tabáku vypadá 
v Kalkatě im-
pozantně, ale 
každý den začne 
v zemi podle 
odhadů indické 
vlády kouřit 
zhruba pět a půl 
tisíce mladých 
lidí.Fo
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http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/odradi-investory-nemecke-urady-kladou-pripadnemu-prodeji-air-berlin-nekolik-prekazek-1336406


n Jednoho podezře-
lého z barcelonského 
čtvrtečního útoku 
policie dosud nenašla. 
Mohl utéct do Francie.

Karolína Flaszová

Ve Španělsku o víkendu po-
kračovalo pátrání po pachate-
lích, kteří zabili čtrnáct lidí při 
čtvrtečním útoku v Barceloně 
a následné akci ve městě Cam-
brils. Policie věří, že rozbila 
teroristickou buňku, byť jeden 
podezřelý nebyl ještě v neděli 
dopaden. V zemi dál platí 
čtvrtý z pěti stupňů ohrožení 
terorismem, bezpečnostní 
složky nemají informace 
o další bezprostřední hrozbě. 
Přesto zvyšují zabezpečení 
míst hojně navštěvovaných 
turisty. 

Kolem útoků, k nimž se hlá-
sí Islámský stát, zůstává řada 

Španělé rozkrývají teroristickou buňku

www.E15.cz | 9 |

Podezřelým ze spáchání 
pátečního útoku ve finském 
Turku je rovněž muž marockého 
původu. Osmnáctiletý žadatel 
o azyl zabil nožem dvě Finky, 
podle policie byly ženy zřejmě 
primárním cílem. Mezi osmi zra-
něnými jsou i cizinci. V sobotu 
pobodal další útočník sedm lidí 
v sibiřském městě Surgut, než 
ho policisté zastřelili. K útoku 
se přihlásil Islámský stát, ale 
úřady pracují s jinými hypotéza-
mi než s teroristickým činem. 

Pátrání pokračuje  
i ve Finsku a Rusku

Chcete vědět, jak se změní  nance v internetové době?

14. 9. 2017
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Registraci spolu s programem najdete 
na www.e15.cz/events

FINTECH REVOLUCE II.
FINTECH REVOLUCE V ČESKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Generální partneři Partneři

Nepropásněte 
vstupné za 

sníženou 
cenu!

273381/233 inzerce

nejasností. Podle katalánské 
policie měla teroristická 
buňka alespoň dvanáct členů 
marockého původu, kteří žili 
ve městě Ripoll. Domnívá se, 
že je zradikalizoval imám 
Abdelbaki Es Satty, jenž 
v červnu náhle zanechal práce 
v mešitě s tvrzením, že odjíždí 
do Maroka. Podle některých 
zdrojů může být duchovní 

jednou z obětí středečního 
výbuchu domu v Alcanaru, 
kde si skupina zřejmě připra-
vovala výbušniny pro větší 
akce.  „Plánovali jeden či více 
útoků v Barceloně,“ uvedl šéf 
katalánské policie Josep Lluís 
Trapero, podle něhož nakonec 
pachatelé museli zvolit primi-
tivnější provedení atentátů. 
Exploze v Alcanaru přitom 

původně nebyla s terorismem 
spojována. Bezpečnostní slož-
ky podle médií pracují s teorií, 
že po neúspěchu se od buňky 
oddělil 22letý Younes Abou-
yaaqoub a najel s dodávkou 
do davu na barcelonské ulici 
La Rambla. Na místě zůstalo 
třináct mrtvých a více než  
130 zraněných, útok zasáhl 
lidi ze tří desítek zemí. Policie 
ale dosud nepotvrdila, že auto 
řídil. V neděli uvedla, že pátrá 
po pachateli, který mohl utéct 
do Francie. Pět předpoklá-
daných členů skupiny bylo 
zastřeleno v noci ze čtvrtka 
na pátek ve městě Cambrils, 
kde jim při nájezdu do chodců 
padla za oběť jedna žena. 

Lidé včera uctili památku 
obětí atentátů v barcelonském 
chrámu Sagrada Família. Mše 
se mimo jiné účastnili král 
Felipe VI. a španělský premiér 
Mariano Rajoy. Spekuluje se, že 
si teroristé katedrálu vybrali 
jako jeden z cílů původně plá-

novaných bombových útoků. 
„Jednota nás činí silnými, 
rozdělení nás rozkládá a ničí,“ 
prohlásil během obřadu kardi-
nál Juan José Omella. Katalán-
ská vláda chce 1. října uspo-
řádat referendum o odtržení 
regionu. Atentáty v kampani 
patrně využijí obě strany. 

SMUTEK. Lidé posedávají v Barceloně u svíček a květin, aby uctili 
oběti teroristického útoku.
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Martin Čaban

 Policie požádala sně-
movnu o vydání Andreje 
Babiše a prvního místo-
předsedy Jaroslava Faltýn-
ka k trestnímu stíhání. Jak 
se jako místopředsedkyně 
hnutí k této kauze stavíte? 
Začnu tím, zda pana před-
sedu a pana místopředsedu 
vydat, či nevydat. Kdy-
bych já byla ve sněmovně, 
tak hlasuju pro vydání. 
Na začátku jsme se domlu-
vili, že to tak dělat budeme, 
a nevidím důvod, proč 
bychom to tak dělat neměli. 
A to říkám přesto, že za tím 
cítím politický atak. Já jsem 
ještě donedávna doufala, 
že policie bude vyšetřovat, 
že to není politická kauza. 
Pak ale vyšly v médiích 
detaily ze spisu, který leží 
v trezoru ve sněmovně 
a přístup k němu mají 
jen někteří poslanci proti 
podpisu. Nemohou ho ani 
vynášet ven, mohou do něj 
jen nahlížet. A najednou 

mají tyto informace média? 
Já za tím vidím politický 
tlak. Načasování žádosti 
o vydání považuju opravdu 
za připravené a jeho cílem 
je samozřejmě nějakým 
způsobem zvrátit volby 
a poškodit hnutí ANO.

 Tím ale říkáte, že policie 
pracuje na politickou ob-
jednávku.
To jste řekl vy. 

 Když 
řeknete, že 
načasování 
je záměrné 
a cílem je 
poškodit 
ANO, tak jak 
jinak byste to 
nazvala?
Já jen říkám, 
že je to k za-
myšlení a že to 
není překva-
pení. Protože 
o tom, že něco takového při-
jde, se ve sněmovně opravdu 
mluví minimálně od loňské-

ho listopadu. Jestli policie 
mohla požádat dřív, tak to 
měla učinit. Ten proces už 
by byl mnohem dál a dopad 
na volby mohl být menší. 
Teď je to velmi nešťastné. 
Sněmovna pana předsedu 
a pana místopředsedu vydá, 
ale další sněmovna bude 
muset rozhodovat znovu. 
Tak pak se ptám, v čem je ten 
smysl.

 Myslíte, že 
policisté měli 
počkat týden 
po volbách 
a zpestřit 
povolební 
vyjednává-
ní? Existuje 
vůbec nějaké 
dobré načaso-
vání?
Podle dostup-
ných infor-
mací měli poli-
cisté všechny 

důkazy už dříve, takže měli 
požádat dřív. To je můj ná-
zor. Ale pořád doufám, že je 

policie nezávislá. Nic jiného 
říct neumím, nemám přístup 
k utajovaným informacím 
ani ho mít nechci.

 V březnu ANO upravilo 
svůj morální kodex. Kdo je 
trestně stíhán, už nemusí 
opouštět všechny funkce. 
Nově musí odejít až v přípa-
dě obžaloby. Souvisela tato 
úprava s těmi sněmovními 
„drby“ o tom, že se něco 
chystá?
Tahle spekulace novinářů je 
fakt úsměvná. Já jsem měla 
na starost stanovy a měla 
jsem na starosti i věci kolem 
morálního kodexu. Takže 
ten vývoj znám, existují 
k tomu i zápisy a záznamy. 
Ta změna byla vyvolána tím, 
že ústecký region požádal 
o zmírnění kodexu, protože 
měli špatnou zkušenost 
z krajských voleb – někdo 
tam byl obviněn, odešel 
z kandidátky, ale pak se 
ukázalo, že je nevinný. A oni 
už ho nemohli dostat zpátky. 
S Andrejem Babišem to 

skutečně nemá ani náhodou 
žádnou souvislost. Vaše 
spekulace je velmi lichá a já 
se musím občas smát, co 
novináři dokážou vymyslet.

 Pro vás osobně je případ 
dotace pro Čapí hnízdo 
vysvětlen dostatečně?
Já čekám na to, s čím přijde 
policie, ale věřím panu 
předsedovi. Na tom se nic 
nemění a já po té kauze 
tady ve středních Čechách 
nepátrám a ani po ní pátrat 
nebudu. Když mě policie 
požádá, tak jí materiály vydá 
regionální rada. Já bych se 
toho spisu ani nedotkla, pro-
tože by se okamžitě objevila 
zase nějaká spekulace. Ať ne-
závislá policie šetří, dostane 
doklady, o které požádá. Tím 
pro mě kauza končí.

 Hnutí ANO je jednou 
z posledních stran, které 
ještě nepředstavily volební 
program...
A všichni jsou z toho hrozně 
nervózní.

n Hnutí ANO těsně před zahájením 
celostátní kampaně čelí velké 
nepříjemnosti. Policisté chtějí stíhat 
předsedu a prvního místopředsedu 
hnutí. Podle středočeské hejtmanky 
a místopředsedkyně hnutí ANO 
Jaroslavy Pokorné Jermanové je 
policejní načasování nešťastné, 
nicméně pro vydání obou mužů 
by prý ve sněmovně hlasovala.  
„A to přesto, že za tím cítím  
politický atak,“ dodává.

Politika je krásné řemeslo. 
Vadí mi její špinění

 Pořád doufám, 
že je policie 
nezávislá. Nic 
jiného říct neumím, 
nemám přístup 
k utajovaným 
informacím ani 
ho mít nechci.
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 U favorita voleb se to 
snad dá pochopit. Kdy bude 
program hotov?
Těsně po prázdninách. 
Chceme udělat programovou 
konferenci, kde celý program 
představíme. Já se přiznám, 
že se na tvorbě programu 
příliš nepodílím, protože 
mám tady na hejtmanství 
práce nad hlavu, ale podle 
informací, které mám, už se 
dolaďují detaily, hesla a tak 
dále.

 Do jaké míry bude 
program vycházet z knížky 
Andreje Babiše O čem sním, 
když náhodou spím?
Tady trošku mícháme dvě 
věci dohromady. Knížka, 
kterou vydal pan předseda, 
to jsou vize do budoucna, 
jeho osobní názory. S pro-
gramem to úplně úzkou 
souvislost nemá. V něm 
se určitě neobjeví rušení 
Senátu a všechny ty věci, 
za které jsme napadáni. Pan 
předseda ve své knížce řekl, 
co si spousta lidí myslí, ale je 
to spíš prostor pro polemiku. 
Není to program hnutí ANO 
na příští volební období. 

 Četla jste tu knihu?
Četla.

 Píše se v ní mimo jiné 
o rušení krajů, přesněji 
o zahájení „diskuze, jestli 
fakt potřebujeme kraje a je-
jich samosprávy“. Andrej 
Babiš píše, že kraje vznikly 
kvůli rozdělování regio-
nálních dotací. Jak byste se 
do té diskuze zapojila vy 
jako hejtmanka?
Já panu předsedovi pořád ří-
kám, ať to neříká. Že to je vel-
mi nešťastné a že nemá prav-
du. Kraje jako samosprávné 
celky mohou fungovat, ale 
musím říct, že ta reforma 
nebyla dotažena do konce. 
To se týká i měst a obcí. My, 
hejtmani a starostové, máme 
spoustu povinností, nicmé-
ně pravomocí máme velmi 
málo. Nemáme problém nést 
odpovědnost, ale potřebovali 
bychom k tomu i pravomo-
ci. Dnes je příliš oddělená 
státní správa od samosprávy. 
Úřady fungují samostatně, 
my jako politická moc za ně 
máme odpovědnost, ale ne-
máme vůbec šanci do jejich 
konání nějak vstupovat nebo 

je řídit – to bychom poru-
šovali zákon. Nad tím by se 
měli zákonodárci zamyslet. 
Rozhodně si ale nemyslím, 
že cestou je rušení krajů. 
V tom se s panem předsedou 
neshodnu.

 Andrej Babiš si před-
stavuje, že bude fungovat 
spojení mezi centrem 
a silnými starosty v obcích, 
dokonce mluví o rušení 
obecních zastupitelstev, 
byl by jen přímo zvolený 
starosta, který by měl 
k dispozici jakýsi apoli-
tický aparát. To se vám 
zamlouvá?
Myslím, že rušit zastupitel-
ské sbory není obecně nej-
lepší řešení. Zastupitelstva 
na obcích fungují. Někdy 
lépe, někdy hůře, záleží, kdo 
je v čele obce a jak se o to 
zastupitelstvo umí opřít. Já 
nemám problém s přímými 
volbami na kterákoli místa, 
nicméně přímou volbu 
starostů na malých obcích 
považuju za problém. Kdo 
žil na malé obci a dělal tam 
někdy starostu, tak ví, jak 
získává podporu. Starosta 
pracuje, obec někam vede, 
má podporu zastupitelstva, 
ale večer prostě nepřijde 

do té hospody, protože nemá 
čas nebo chuť. Pak bývá 
mnohdy vystřídán někým ji-
ným, kdo sice umí kritizovat, 
ale potom pro tu obec málo 
udělá. Ve větších městech by 
přímá volba byla v pořádku 
stejně jako v případě hejtma-
nů. S tím problém nemám, 
ale určitě bych nerušila 
zastupitelstva. 

 Nemáte pocit, že An-
dreji Babišovi chybí vhled 
do regionální politiky, když 
sám vystřelil z nuly rovnou 
na ministerstvo?
Pan Babiš je stratég ve vět-
ším měřítku. Já jsem člověk, 
který vyšel z komunálu 
a vždycky se k němu budu 
vracet. Nicméně musím říct, 
že pan předseda naslouchá. 
Někdy se mu naše názory 
nelíbí, ale pak sám zjistí, 
že mu říkáme pravdu. On 
některé věci vidí mnohem 
jednodušeji. Zkušenost 

z obecní politiky nemá 
a to říkám bez jakéhokoli 
despektu. Nikdy nemusel 
přijít ráno na radnici, když 
nasněžilo, nemusel řešit, že 
mu půlka obce nadává, že 
nejsou vyvezené popelnice 
a protažené hlavní cesty. 

 Zkuste mi jako prosté-
mu voliči vysvětlit jednu 
věc – letos v lednu jste 
složila poslanecký mandát 
kvůli vytížení a letos v říjnu 
znovu kandidujete do sně-
movny. Není to zvláštní?
Když jsem získala post hejt-
manky, tak jsem se vzdala 
velmi vysoké ústavní funkce 
(byla první místopředsed-
kyní Poslanecké sněmovny 
– pozn. aut.) a s ní i posla-
neckého mandátu. Tu dobu 
do dalších voleb jsem chtěla 
věnovat tomu, abych nějak 
převzala a rozhýbala kraj. 
Ale také jsem kolegům 
z krajské organizace slíbila, 
že když mě požádají, abych 
šla do sněmovních voleb, 
tak půjdu. Pro mě není 
sněmovna úplně priori-
tou a jsem ráda, že se pan 
předseda rozhodl a kandi-
duje jako první. Nicméně 
slib, který na mně krajská 
organizace vydyndala, jsem 
splnila. 

 Zatím se zdá, že kampaň 
vede hlavně Andrej Babiš, 
pak vám dost pomáhají 
ostatní strany se svými pro-
blémy, ale kampaň celého 
hnutí zatím vidět není. Kdy 
začne?
My ve středních Čechách 
kampaň začneme tento tý-
den, ale nemáme na ni velký 
rozpočet. Uděláme to stejně 
jako v krajských volbách, 
budeme objíždět především 
malé obce, nebudeme dělat 
žádné megalomanské akce 
na náměstích. Celorepubli-
ková kampaň začne začát-
kem září.

 Když vidíte politickou 
scénu a průzkumy, koho 
vnímáte jako hlavního 
volebního soupeře hnutí 
ANO? 
Já hlavně když vidím poli-
tickou scénu, tak jsem z té 
situace velmi smutná. Do-
chází k negaci a pošpiňování 
politické profese. Přitom 
politika je krásné řemeslo. 
Nemám ráda osobní útoky, 
urážky, myslím, že politika 
má být střet názorů, nikoli 
urážek. Třeba se to jednou 
podaří zlepšit. A soupeři 
jsou pro nás v tuhle chvíli 
všichni. Alespoň podle toho, 

2017

VOLEBNÍ  
ROK

jak se proti nám vymezují. 
Ale my nevykopáváme příko-
py, které se nedají překročit. 
To se v politice nedělá, je to 
krátkozraké.

 Ostatní lídři stran 
často odpovídají na otáz-
ku, zda by byli ochotni jít 
do vlády, v jejímž čele by 
stálo hnutí ANO a Andrej 
Babiš. Kdo je vám progra-
mově nejblíže?
Je to spíš otázka lidí, kteří 
reprezentují jednotlivé 
strany. Záleží, jestli jste 
schopný s nimi mluvit, nebo 
ne. Pokud jde o program, my 
máme od každého trochu. 
Nemáme problém vycházet 
dobře tady ve Středočes-
kém kraji, kde vládneme víc 
napravo, v jiných krajích 
fungujeme víc vlevo. Fakt 
je to v lidech. Já mluvím se 
všemi.

 Umíte si představit 
i spolupráci s komunisty 
nebo s SPD Tomia Okamu-
ry? 
Jak jsem říkala. Nechci se 
vymezovat vůči nikomu, 
nedělala jsem to ani v kraj-
ských volbách. Důležití jsou 
lidé. Ale já ve vládě nebudu, 
nebudu ani ve vyjednávacím 
týmu. Takže to je otázka spíš 
na kolegy.

Vystudovala 
vysokou školu 
zemědělskou 
v Praze. 
Politickou 
dráhu zahájila 
v roce 1998, když se dostala 
do zastupitelstva středočeské 
obce Krhanice. O čtyři roky 
později uspěla znovu a stala 
se starostkou obce. V roce 
2004 se v barvách ODS 
dostala do zastupitelstva 
Středočeského kraje, v roce 
2008 ale nedokázala mandát 
obhájit. V roce 2011 přestoupila 
do nově založeného hnutí ANO 
2011, za nějž uspěla nejprve 
v předčasných sněmovních 
volbách roku 2013 (po nich se 
stala první místopředsedkyní 
sněmovny) a v roce 2016 
také v krajských volbách, kde 
zvítězila a stala se hejtmankou. 
Proto letos v lednu složila 
sněmovní funkci i poslanecký 
mandát. V letošních sněmovních 
volbách kandiduje ve středních 
Čechách ze čtvrtého místa.

Jaroslava Pokorná 
Jermanová (47)

 Senát rušit 
nebudeme, knížka 
Andreje Babiše není 
program hnutí.
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 Jednota nás činí silnými, 
rozdělení nás rozkládá a ničí,

řekl během obřadu k uctění 
památky obětí barcelonského 
atentátu kardinál Juan José Omella
str. 9
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Našlapování kolem imunity
Andrej Babiš je jistě dost chytrý na to, aby věděl, že ze všeho 
nejvíc by uškodilo, kdyby se v kauze Čapí hnízdo schoval 
za poslaneckou imunitu. Sám toto privilegium nejednou 
kritizoval. Ostatně i místopředsedkyně jeho hnutí Jaroslava 
Pokorná Jermanová v rozhovoru pro deník E15 uvedla, že po-
kud by ještě seděla ve sněmovně, bez váhání zvedne ruku pro 
šéfovo vydání. Prostě proto, že tak velí étos hnutí postavené-
ho na odporu k tradiční politice a jejím prebendám. 

To ovšem neznamená, že jednání mandátového a imunitní-
ho výboru, který má pro plénum sněmovny vypracovat dopo-
ručení, jak hlasovat, bude snadné. Členové výboru za hnutí 
ANO stejně jako sám Babiš rádi využijí každou chvilku, kdy 
budou moci zpochybňovat práci a motivaci policie. A po-
slanci dalších stran je v tom nebudou zbytečně brzdit, aby to 
nevypadalo, že se na trestní stíhání favorita voleb příliš těší. 
Je to trochu směšné, ale dva měsíce před volbami je zkrátka 
potřeba vážit každý krok na několika různých vahách.
 Martin Čaban

Manžel mě k narozeninám objal. Říkal, že dvě ruce a deset 
prstů se počítá jako dvanáct dárků.

Spanilá jízda 
do divočiny
Francouzský prezident 
Emmanuel Macron vyráží 
do „nové“ Evropy. A Česko 
si bude muset ujasnit, jakou 
roli chce v Evropě hrát. 
Na schůzce s Macronem se 
rozhodne, jestli zůstaneme 
u evropského stolu, nebo si 
odsedneme do kouta. 

Emmanuel Macron 
bude mít během své cesty 
na východ Evropy tři cíle: 
prohloubit kontakty s těmi, 
se kterými se dá (ještě) mlu-
vit, přitlačit ve francouzské 
snaze ochránit svůj pra-
covní trh a ověřit si, kdo ho 
podpoří v restartu němec-
ko-francouzského motoru 
evropské integrace. 

Cesta do Rumunska je 
pochopitelná – obě země 
k sobě mají historicky 
blízko, Rumunsko je navíc 
velkou zemí mimo eurozónu 
a časem by se mohlo stát 
protiváhou Polska. Pochopi-
telná je i cesta do Bulharska, 
které bude od ledna příštího 
roku předsedat Evropské 
unii a bude tak rozjíždět 
jednání o francouzsko-ně-
meckých návrzích na pro-
hloubení evropské inte-

grace, které na stůl přijdou 
po německých volbách letos 
na podzim. 

Třetí zemí v Macronově 
itineráři je Rakousko. To 
bude předsedat Evropské 
unii ve druhé polovině 
příštího roku a jako člen 
eurozóny bude dotahovat 
jednání o její reformě. 
Hlavně ale umožní Macro-
novi potkat se s českým 
a slovenským premiérem 
v jiném formátu, než je stále 
problematičtější Visegrád. 
Slavkovský česko-sloven-
sko-rakouský trojúhelník, 
původně vytvořený ve snaze 

vtáhnout Rakousko zpět 
do střední Evropy, nakonec 
může pomoci zejména nám 
uvědomit si, kam vlastně 
patříme. Po jasných Fico-
vých slovech, že zájmem 
Slovenska je EU, a nikoli V4, 
jsme se dostali do pozice 
těch, kteří neříkají ani tak 
ani tak – a zbytek Evropy 
přestává bavit čekat. 

Středeční schůzka v Salc-
burku bude proto velkým 
českým testem. Macrona 
budou zajímat tři věci. 
Zaprvé zdali se chceme 
zapojit do hlubší evropské 
integrace a investovat do ní 
nejen slova, ale i politický 
kapitál, nebo zdali zůstane-
me stát stranou bez ohledu 
na škody, které to naší zemi 
způsobí. 

Zadruhé zdali dokážeme 
přijmout kompromis v ob-
lasti vysílání pracovníků 
po EU a budeme se konečně 
chovat jako země, která chce 
konkurovat kvalitní, nikoli 
levnou pracovní silou. 

Zatřetí zdali se skutečně 
chceme podílet na nových 
velkých projektech, jako je 
společná evropská obrana. 
Byli jsme to my, kdo toto 
téma před rokem nastarto-
val, ale nyní z něho začínají 
těžit ostatní, zejména při 
rozvoji svého obranného 
průmyslu, a my opět stojíme 
stranou. 

Během příštích pár měsí-
ců se bude lámat evropský 
chleba. A my budeme muset 
jasně říci, zdali chceme být 
i nadále rozumným partne-
rem ve středu Evropy, nebo 
se chceme vrátit do role 
dítěte stojícího vystrašeně 
v koutě. Zájemců o spolu-
práci na rozvoji Evropy je 
hodně a nikdo se nás prosit 
nebude.

Autor je bývalým tajemníkem  
pro evropské záležitosti

Komentář

Tomáš Prouza

Budeme muset jasně 
říci, zdali chceme být 
i nadále rozumným 
partnerem ve středu 
Evropy, nebo se 
chceme vrátit do role 
dítěte stojícího 
vystrašeně v koutě. 
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Dušan Kütner

V uměleckém prostředí se 
pohyboval odmala. Jeho otec 
Otto byl letitý dramaturg 
Československé televize a Fil-
mového studia 
Barrandov, Zelenkova matka 
Bohumila byla manželovou 
nejbližší spolupracovnicí 
a léta pracovala rovněž jako 
dramaturgyně na Kavčích 
horách. Společně je dvojice 
podepsána pod slavnými 
seriály jako F. L. Věk nebo 
Cirkus Humberto.

Není divu, že se jejich syn 
přihlásil v roce 1986 právě 
na FAMU, obor scenáristika, 
který absolvoval o pět let 
později. Později úspěšný reži-
sér tak – stejně jako třeba Ze-
lenkův spolužák Jan Hřebejk 
nebo Alice Nellis – samotnou 
režii nevystudoval.

PRVNÍ FILMY, 
PRVNÍ MYSTIFIKACE
Ještě na studiích mu přijali 
na Kavčích horách první 
scénář, během pár let přibyly 
další tři. Poté se však rozhodl 
vlastní témata režírovat sám. 

Hned prvním se stal fiktiv-
ní dokument o reálné kapele 
Visací zámek 1982–2007, 
kterýžto koncept poté použil 
ještě ve snímku Mňága: 
Happy End (1996) a ve ve-
leúspěšném Roku ďábla 
(2000). Už tehdy popustil 
mohutně uzdu své fantazii, 
takže ve snímku je Visací 
zámek hybatelem sametové 
revoluce a jejich texty poté 
recituje herečka (a v životě 

Analytik 
obyčejného 
šílenství

fanatická komunistka) Jiřina 
Švorcová.

V roce 1996 pak velmi 
neuctivě přistoupil – samo-
zřejmě s jejím souhlasem 
– k tehdy již slavné Mňáze 
& Žďorp, z níž udělal pouhý 
marketingový produkt jedné 
nadnárodní firmy a členy ka-
pely například nutil koncer-
tovat v maskách ovoce.

ÚSPĚŠNÝ DEBUT
Zelenka je v Česku unikát, 
neboť každý jeho celovečerní 
film získal nějakého České-
ho lva, ať už pro něj, herce 
či v technických kategori-
ích. Hned jeho debutový 
film Knoflíkáři z roku 1997 
má na kontě tři – za film 
roku, scénář a za režii. Film 
o podivných úchylkách lidí 
od obyčejného železničáře 
po obyvatele honosné vily 
se stal pro mnohé kultovní, 
i díky hláškám jako „neživíš, 
tak nepřepínej“.

Čtyři roky poté vytvořil 
scénář k dalšímu kultovnímu 
snímku v režii Davida On-
dříčka Samotáři, který mnozí 
vnímají jako jednu z nejsil-
nějších výpovědí o tehdejší 
generaci.

V roce 2002 dokázal 
přemluvit k filmování nejen 
skupinu Čechomor, ale i Kar-
la Plíhala, Jaromíra Nohavicu 
a britského punkera Jaze 
Colemana. Snímek Rok ďábla 
o magické a hluboké síle hud-
by či o boji s alkoholismem 
získal nejen pět Českých lvů, 
ale i Křišťálový glóbus na kar-
lovarském festivalu.

NÁSTUP K DIVADLU
V roce 2001 pak poprvé 
přistoupil k divadelní režii 
a v tehdy se rozjíždějícím 
Dejvickém divadle uve-
dl Příběhy obyčejného 
šílenství, které se čtyři roky 
poté dočkaly i filmového 
zpracování. Hra se stala 
jednou z tuzemských insce-
nací nejčastěji uváděných 
v zahraničí. Vidět ji mohli 
diváci ve dvou desítkách 
zemí – nyní ji například čeká 
premiéra v dalekém Buenos 
Aires.

Divadlu se od té doby věnu-
je intenzivněji než filmování 
a na kontě má dalších šest 
her, z nichž většina, jako 
Teremin nebo Očištění, se 
rovněž dočkala uvedení 
v zahraničí.

SEDMILETÁ PAUZA
Po filmu Příběhy obyčejné-
ho šílenství a Karamazo-
vých z roku 2008 si vzal Ze-
lenka dlouhou, sedmiletou 
pauzu u filmu. Ovšem i jeho 
zatím poslední předloňský 
snímek Ztraceni v Mnichově 
si pohrává s absurditou, 
vždyť jedna z hlavních rolí 
patří přestárlému mluvící-
mu papouškovi bývalého 
francouzského premiéra 
Édouarda Daladiera, jenž je 
podepsán pod mnichovskou 
dohodou z roku 1938.

I přes kontroverzní námět 
– Zelenka se totiž snaží 
popsat dohodu jako úspěch, 
a ne jako důvod pro národní 
trauma –  snímek uspěl u tu-
zemských kritiků, kteří jej, 
byť neúspěšně, vyslali bojo-
vat o amerického Oscara.

PLÁNŮ JE DOST
Také do budoucna má 
Zelenka připraveno několik 
projektů. Spolupráce s Dej-
vickým divadlem na hře 
Dabing Street vedla k tomu, 
že z divadelního kusu se 
stane rovnou dvanáctidílný 
a údajně poněkud drsnější 
seriál České televize.

Připravuje i další celove-
černí film Modelář o mladí-

cích, kteří s pomocí dronu 
sledují kdejakou událost 
a napadne je pomocí stroje 
spáchat atentát. Film by 
se měl začít natáčet příští 
rok.

A pracuje i na nové 
divadelní hře o chemikovi 
a objeviteli antivirových 
léků Antonínu Holém. 
I v něm se ale hodlá držet 
svého oblíbeného způsobu 
psaní a prolínání osudů 
skutečných postav s těmi 
fiktivními.

O jeho projektech tak 
bude slyšet i v dalších 
letech, protože tuzemská 
scéna se bez jeho „oby-
čejných šílenců“ jen tak 
neobejde.

• Narozen 21. srpna 1967 v Praze v umělecké rodině

• Autor pěti celovečerních filmů (Knoflíkáři, Rok ďábla, Příběhy 
obyčejného šílenství, Karamazovi, Ztraceni v Mnichově), spoluautor 
scénáře ke snímku Samotáři

• Držitel Křišťálového glóbu z Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary v roce 2002 za film Rok ďábla

• Oceněn pěti Českými lvy, tři jeho snímky pak cenu získaly pro jejich 
producenty jako Film roku

• Autor sedmi divadelních her, zejména pro pražské Dejvické divadlo, 
které patří k nejvíce uváděným hrám českých autorů v zahraničí

• Držitel Ceny Alfréda Radoka za hry Příběhy obyčejného šílenství 
(2001) a Očištění (2010)

Petr Zelenka (50) 
dramatik, scenárista, režisér

n V každém jeho filmu se reálné prostředí 
mísí s absurditou a fikcí, jeho hlavní hrdinové 
jsou zvláštní až podivínští, bojující se světem 
i se sebou samými. Přesto všechny jeho filmy 
dokážou říci o skutečnosti mnohem více než 
mnohá reálná dramata. Autor Knoflíkářů 
či Příběhů obyčejného šílenství, režisér 
a scenárista Petr Zelenka, se právě dnes 
dožívá padesátky.

VELKÉ PLÁNY. Jubilant 
chystá televizní seriál Dabing 
Street, film Modelář a diva-
delní hru o Antonínu Holém.
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n Po dvaceti letech 
a třech desítkách 
filmů Jan P. Muchow 
vydal best of své fil-
mové hudby.

Dušan Kütner

Na rozdíl od režisérů a herců 
si lidé autora hudby k da-
nému filmu příliš často ani 
nevybaví. Výjimkou jsou 
písně, které se staly hity 
a začaly žít svým vlastním 
životem, jako například Lu-
cky Boy v kultovním snímku 
Samotáři z roku 2000. Jejím 
autorem je hudebník, skla-
datel a člen skupin Ecstasy 
of Saint Theresa a Umakart 
Jan P. Muchow. Právě jemu 
nyní Supraphon vydal pod 
názvem The Antagonist 
výběr jeho nejlepší filmové 
hudby. 

Oproti jiným skladatelům 
může využívat i svou vlastní 

Hudba k filmu, jež se neztratí

ZNÁMÉ SNÍMKY. Jan P. Muchow je jako autor hudby podepsán 
například pod filmy Samotáři, Ve stínu, Teorie tygra či Grandhotel.
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hereckou zkušenost, když 
v roce 1996 debutoval v gene-
račním snímku Šeptej a poté 
se objevil ještě v několika 
dalších - a ví, jak film vzniká.

Muchowova filmová hud-
ba má dvě hlavní části. První 
jsou písně, příbuzné Lucky 
Boy, které spojují charak-

teristické znaky jako spíše 
decentní elektrická a akus-
tická kytara, nijak agresivní, 
občas lehce zkreslený zpěv 
a na rozdíl od své mateřské 
kapely minimální přítom-
nost elektroniky.

Druhou částí jsou instru-
mentální scénické skladby, 

které spojuje jemnost a su-
gestivnost vhodná přesně 
pro vážnější filmové chvíle.

Výsledkem hodinového 
alba s řadou hostů je přehlíd-
ka nálad, momentů, emocí, 
které skutečně fungují i jako 
samostatné album bez ohle-
du na různorodost snímků, 
pro něž vznikly. A mnohé by 
se neztratily ani mezi silnou 
zahraniční konkurencí.

Výběrová deska potvrzuje, 
proč se Jan P. Muchow, jenž 
si původně vybudoval jméno 
na alternativní hudební 
scéně, může dnes honosit 
čtyřmi Českými lvy i Cenami 
české filmové kritiky. A mož-
ná je i důvodem více sledovat 
závěrečné titulky, zda se 
právě jeho jméno mezi spo-
lutvůrci nenachází.

Na Williamse přišlo 
přes třicet tisíc lidí

Show plnou světelných a py-
rotechnických efektů nabídl 
v sobotu večer na letišti 
v pražských Letňanech brit-
ský zpěvák Robbie Williams. 
Na koncert, na němž hrál 
starší hity, nové písně a uctil 
i zesnulého George Michae-
la, dorazilo podle pořadatelů 
přes třicet tisíc lidí.

Festival outdoorových 
filmů bude větší
Patnáctý ročník putovního 
Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů se 
letos rozroste. Navštíví 
54 měst v Česku a na Slo-
vensku, o osm více než loni. 
Přehlídka nabídne celkem 
128 snímků ze sedmadvace-
ti zemí. Akce začne 6. října 
v Praze U vystřelenýho oka 
a skončí 9. prosince pře-
dáním cen vítězům v kině 
Lucerna /čtk, duk/

Krátce
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Za to
poškození mohl

sám. Zašel ve svých 
pokusech moc daleko.

Vždycky
zacházel moc

daleko.
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n Příběh zasazený 
do renesanční Itálie 
popisuje dnes téměř 
zapomenutou rivalitu 
mezi dvěma největ-
šími umělci své doby 
– Leonardem da Vinci 
a Michelangelem Buo-
narrotim.

LEONARDO, 
PROSINEC 1499, MILÁN

Zblízka viděl, že nástěnná 
malba se už začíná od zdi od-
lupovat. Malba nebyla hladká, 
jak by měla být, nýbrž zrnitá, 
jakoby nanesená přes jemnou 
vrstvu písku.

Záhy se pigment začne 
odlupovat od sádry a drolit 
se ve vločkách, které kousek 
po kousku odvanou. Zemi-
té tóny, zrozené z prachu 
a hlíny, půjdou jako první. 
Karmín, rezavě rudá barva 
krve a granátového jablka, vy-
drží patrně nejdéle; vytrvává 
téměř navěky.

Ale největší starosti mu 
dělal ultramarín. Zářivá modř 
drcená ze vzácných lapisů 
a dovážená z dalekých krajů 
Východu a také nejdražší 
na trhu. Pouhou špetkou 
ultramarínu mohl malíř 
pozvednout obraz z prů-
měru do mistrovského díla, 
ale zřídka tuto barvu někdo 
používal na fresku.

Bez ultramarínu by jeho 
dílo odmítli jako nevý-
znamné, nebo ještě 
hůř, obyčejné. 
A ono se už za-
čínalo loupat.

„Porca 
vacca,“ za-
mumlal si tiše. 
Za to poško-
zení mohl sám. 
Zašel ve svých 
pokusech moc 
daleko. Vždycky 
zacházel moc daleko. 
V levé líci mu zacukalo. 
Zhluboka se nadechl a výraz 
se mu zase klidem zjemnil. 
Nemusí se hned vzdávat.

Zatím je to pořád mis-
trovské dílo, ujišťoval sám 
sebe, a on je mistr. Otočil se 
ke svému publiku, aby ho dál 
bavil tajnostmi a příběhy. 
Koneckonců proto přišli: aby 

si vyslechli, jak velký Leo-
nardo da Vinci vysvětluje, co 
je na jeho nejnovější malbě, 
Poslední večeři.

„Jeden z vás mě zradí!“ 
zahřímal Leonardo a jeho 
hlas se odrážel od klenutého 
kamenného stropu jídelny 
v kostele Santa Maria delle 
Grazie, kde jeho freska zdobi-
la severní stěnu.

Dav francouzských ná-
vštěvníků ten dramatický vý-
buch přivítal. Leonardo věděl, 
že mnozí jsou tu především 
ze zvědavosti.

Ve věku čtyřiceti osmi let 
byl mistr z Vinci jedním 

z nejproslulejších 
mužů na italském 

poloostrově; 
jeho jméno 
se rozšířilo 
po Francii, 
Španělsku, 
Anglii i do da-

leké země 
Turků.
Byl znám 

geniálními návrhy 
válečných strojů a pře-

vratnými inovacemi v malíř-
ství. Z celého světa se lidé při-
jížděli podívat, jak stojí před 
svou slavnou freskou, která 
si získala jméno zářivými 
barvami, jež se prozatím ještě 
držely sádry – a získala si 
jméno třinácti realistickými 
portréty Ježíše a jeho učed-
níků a rovněž rozvlněnou 

Drolící se Poslední večeře
STEPHANIE STOREYOVÁ: MRAMOR A PLÁTNO

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 
historický román Stephanie 
Storeyové s názvem Mramor 
a plátno vydaný pod značkou 
Knižní klub.

kompozicí balancující kolem 
stabilního Krista uprostřed.

„To je okamžik bezpro-
středně nadcházející po Kris-
tově obvinění,“ pokračoval 
a ustoupil od fresky v naději, 
že dav odvrátí pozornost 
od umírající malby. „V tuto 
chvíli příběhu ještě nikdo 
neví, že Ježíše zradí Jidáš. 
Všechny šokuje, že mají 
mezi sebou zrádce. Učedníci 
vyskakují, rozhazují rukama 
a vyděšeně vykřikují. Jeden 
z nich je zrádce. Ale který?“

Rozhlédl se po návštěvní-
cích, jako by mezi nimi hledal 
hada. Ve skutečnosti studoval 
jejich tváře a hledal v nich 
jedinečné rysy a výrazy, které 
by po jejich odchodu zachytil 
do zápisníku.

„Slyšela jsem, že jste jako 
nevěřícího Tomáše namalo-
val sám sebe,“ poznamenala 
bujná Francouzka italsky 
s těžkým přízvukem. „Ale 
já tu žádnou ressemblance 
nevidím.“ Rty se jí u francouz-
ského slovíčka napnuly, jako 
by se chystala k polibku.

Leonardo věděl, že se líbí 
mužům i ženám. Často nosil 
brýle, aby pomohl stárnoucí-
mu zraku, ale když se podíval 
do zrcadla, viděl, že zlatavé 
oči pořád září mladistvou 
jiskrou. Byl štíhlý a svalnatý, 
hlavu plnou vlnitých tmavě 
hnědých vlasů, které sotva za-
čínaly šedivět. Pokud na něj 

hodlají pořád všichni zírat, 
jako by byl nějaká mytická 
kreatura, musí vypadat 
dobře, říkal si. A tak se každý 
den koupal a nosil módní 
šaty, které dávaly na odiv jeho 
úspěch: tuniky ke kolenům, 
pastelové kamaše a zlatý 
prsten s různě zbarvenými 
drahými kameny ve tvaru 
ptáčka, který přišel na víc, 
než si většina umělců vyděla-
la za celý život.

Sklouzl pohledem Fran-
couzce do výstřihu. Občas, 
když ho nějaký návštěvník 
upoutal, odvedl si ho dozadu 
do ateliéru, aby ho naskico-
val. Někdy byli tak nadšení, 
že se setkávají s mistrem, 
až mu přeochotně vklouzli 
i do postele. „To proto, že tady 
žádná ressemblance není,“ 
opáčil a napodobil přitom její 
francouzský přízvuk. „Pokud 
bych se spoléhal sám na sebe 
jako na model, kreslil bych 
pořád dokola různé variace 
na svou podobu a nikdy bych 
nedal vzniknout jedinečné 
tváři. A obrazy by pak byly 
moc nudné.“

Publikum se zasmálo včet-
ně bujné Francouzky.

Chlebodárci často Leonar-
dovi říkali, že nepoznají, kdy 
mluví vážně a kdy žertuje, 
a tak teď přidal do hlasu 
hodně vážnosti. „To myslím 
vážně.“

Až na jednu maličkost.

Shlédl na drahého ptáč-
ka, který se mu blýskal 
na prsteníčku levé ruky. 
Jeho dominantní. Bohabojní 
Italové považovali levorukost 
za úchylku. Pravá strana byla 
stranou boží. Levá mířila 
ke hříchu.
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VÍKEND S BALONY. Necelé tři desítky horkovzdušných balonů se vznesly na oblohu v rámci 17. ročníku 
fiesty Balony nad hradem Bouzov a Olomoucí. Bouzovská balonová fiesta má dlouholetou tradici a co se 
týče počtu balonů jde o jednu z největších akcí v republice.
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