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U O2 areny začíná růst 
kancelářské centrum
Někdejší blízký spolupra-
covník Petra Kellnera star-
tuje první velký develo-
perský projekt. Po loňské 
akvizici parcely v Praze 9 
se investor Karel Pražák 
pouští do výstavby admi-
nistrativní budovy. Projekt 
u O2 areny vyjde na více 
než miliardu korun. str. 4

Věřitelé schválili plán 
reorganizace OKD
Státní firmě Prisko se ote-
vřela cesta, aby převzala 
doly společnosti OKD 
a zajistila jejich dotěžení 
a útlum. Schůze věřitelů 
schválila reorganizační 
plán firmy, jehož klíčovou 
součástí je prodej dolů 
do státních rukou. str. 5

Šéf Grandi Stazioni čelí 
podezření z korupce
V Itálii je v plném proudu 
vyšetřování korupce týka-
jící se zadávání veřejných 
zakázek ve státní společ-
nosti Consip. Vyšetřovatelé 
si vzali na mušku také 
Silvia Gizziho, generálního 
ředitele italské firmy Gran-
di Stazioni, která původně 
restaurovala pražské 
hlavní nádraží. str. 6

Krátce

Pláže ve městě
Některé z nejhezčích pláží světa jsou umístěny 
přímo v centru měst. Kulisa městské zástavby jim 
kupodivu přidává na atraktivitě.
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DANIEL NOVÁK:

A takový to mohlo bejt hezký: 
„Dědku, Dědku, 
vem na Bábu štětku.“

twitter.com/e15news
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Kolik platí politici
Příjmy zaměstnanců největších 
politických stran často  
přesahují průměrnou mzdu 
v České republice.
UDÁLOSTI / str. 2

Nejnižší mzdy 
mají lidé pracující 

pro lidovce

Přes sto lidí 
zaměstnávají 

komunisté a ČSSD
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Nejlépe 
platí 
hnutí 
ANO

str. 10–11CESTOVÁNÍ

http://e15.cz/magaziny
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Odposlechy sí, pak no
Jedna bývalá agentka CIA se už natolik 
naštvala, že chce přes hromadné financování 
alias crowdfunding vybrat miliardu dolarů, 
koupit Twitter a zrušit účet Donalda Trumpa. 
To v Česku naštěstí není potřeba, náš pan prezi-
dent se rád zruší sám i bez Twitteru.

Martin Komárek si stěžuje u Rady Českého 
rozhlasu na to, že rádio zveřejnilo úryvky 
z tajně nahraného soukromého rozhovoru jeho 
chlebodárce Andreje Babiše. Nejenže tvrdí, že 
se na radu neobrací jako poslanec a člen hnutí 
ANO (ačkoli obojí úplně náhodou je), ale míní, 
že zveřejnění není v jakémkoli veřejném zájmu. 
Zajímavé – bývalý komentátor novin, které léta 
letoucí zveřejňovaly odposlechy jako na běží-
cím pásu a jeden z redaktorů na jejich základě 
napsal i několik knih, nyní protestuje, že se to 
nesmí. A že to neřekl už tehdy?

Jeden už přišel na to, proč si někteří Pražané 
pořizují do hlavního města celoodpružená 
kola. No přece aby to mohli co nejrychleji 
švihat po chodnících, protože silnice jim není 
dost dobrá a oni si nechtějí naklepat zadnici 
o množství obrubníků. Zdá se, že těchto bezo-
hledných trotlů, kteří jedou jako o život, prudce 
brzdí před chodci, aby je myškou objeli, a mizejí 
v dáli, stále přibývá. Jejich ledový klid avizu-
je, že zřejmě ještě nikdy ve městě nepotkali 
policistu. Asi jsou muži zákona zaneprázdněni 
lapáním a kontrolováním údajných běženců.

Nejlépe platí ANO, 
nejmíň si vydělají 
zaměstnanci lidovců

Protagonisté dne

Dalibor DĚDEK

MILIARDÁŘ A FILANTROP

Karel PRAŽÁK

MAJITEL HOLDINGU KAPRAIN

Silvio GIZZI

ŠÉF GRANDI STAZIONI

Hvězdný podporovatel hnutí STAN 
teď svým oblíbencům spíš zavařil. 
Nečekaně oznámil, že nebude 
za hnutí kandidovat do sněmovny.

str. 3

Jako svůj první velký developerský 
projekt postaví u pražské O

2
 areny 

administrativní budovu za více než 
miliardu korun.

str. 4

Policie podezírá šéfa italské firmy, 
která v Praze opravovala hlavní 
nádraží, z korupce při zadávání 
veřejných zakázek.

str. 6

Zápisník  
Dušana Kütnera

Nejvyšší průměrnou 
měsíční mzdu mají 

zaměstnanci hnutí ANO,  
u nichž se pohybuje kolem 

44 tisíc
korun.

n I politické strany 
potřebují zaměstnance, 
kteří pro ně vykonávají 
administrativní a orga-
nizační práce. Někteří 
z nich si mohou přijít 
i na čtyřicet tisíc hru-
bého.

Nguyen Thuong Ly

Pracovníci kanceláří, mluvčí 
a PR pracovníci, tajemníci, 
administrativa – to jsou některé 
posty, na které si politické strany 
najímají zaměstnance. V případě 
těch největších partají si přitom 

 Počet zaměstnanců (2012, 2016)

 Měsíční mzda (2012, 2016)

ANO ČSSD KDU-ČSL ODS TOP 09 KSČM

ANO ČSSD KDU-ČSL ODS TOP 09 KSČM
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Pramen Výroční zprávy politických stran za roky 2012 a 2016 

navíc mohou přijít i na slušné 
peníze. Kromě několika výjimek, 
jako je KDU-ČSL, však strany 
odmítly sdělit o odměnách 
pro své zaměstnance 
bližší podrobnosti. 
„Data vztahující se 
k zaměstnancům 
nebo dodava-
telům veřejně 
nesdělujeme,“ 
uvedl manažer 
ANO Pavel Pustě-
jovský. 

Deník E15 tak 
vycházel při výpočtu 
mezd z výročních zpráv 
jednotlivých stran, kde ze záko-
na musejí partaje uvést počet 
zaměstnanců a mzdové náklady 
za uplynulý rok. Vypočtené prů-
měrné mzdy je však třeba brát 

s rezervou, neboť se do nich 
nepromítají zkrácené úvazky. 
Rovněž tam nejsou zahrnuty 
povinné odvody, které za pra-
covníky odvádí zaměstnavatel. 
Z čísel vyplývá, že mezi roky 
2012 a 2016 sice klesaly počty 
zaměstnanců, jejich mzdy 
však výrazně stoupaly.

Nejlépe platí hnutí ANO, 
které má 18 zaměstnanců 
a měsíční hrubá mzda se 
pohybuje kolem 44 648 ko-
run. Jde o skokový nárůst 
oproti roku 2012, kdy ANO 
ještě nebylo ve sněmov-
ně. ODS, TOP 09 a KSČM 
nabízejí více než třicet 
tisíc. Naopak nejméně 
platí lidovci. „Průměrná 

mzda zaměstnance KDU-ČSL 
nedosahuje výše průměrné 
mzdy v České republice a činí 

24 981 korun,“ uvedla 
mluvčí lidovců Petra 

Hrušová. Méně platí 
i ČSSD, tam si za-

městnanci v prů-
měru vydělají 
26 142 korun.

Strany mnoho 
lidí nezaměstná-

vají, obvykle se 
jedná o jednotky až 

desítky lidí. Výjim-
kou jsou sociální de-

mokraté a komunisté, kteří 
zaměstnávají více než sto lidí. 
ODS musela po volebním propa-
du v roce 2013 značně zeštíhlo-
vat, ze 137 zaměstnanců v roce 
2012 klesl počet na 42 pracov-

níků v loňském roce. Nejméně 
zaměstnanců mají Starostové 
a nezávislí. „STAN má jednoho 
zaměstnance, ředitelku hlavní 
kanceláře. Mzda je 60 tisíc ko-
run hrubého,“ řekl mluvčí STAN 
Karel Kreml. 

Volení politici a činite-
lé ve většině případů mezi 
zaměstnance nepatří. Strany 
obvykle zaměstnávají krajské 
tajemníky, administrativní 
a technické pracovníky a za-
městnance hlavních kanceláří. 
Menší počet zaměstnanců 
pak v případě potřeby nahra-
zují dobrovolníci, brigádníci 
a živnostníci. „OSVČ pro nás 
vykonávají pracovní činnosti 
převážně související s volební-
mi kampaněmi,“ řekla mluvčí 
lidovců Hrušová.  Více E15.cz
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Úřad dohlížející na strany 
chystá sto řízení 
Úřad pro dohled nad 
hospodařením politických 
stran a politických hnutí 
připravuje zhruba stovku 
správních řízení. Netýkají 
se připravovaných voleb, 
ale většinou menších 
stran a jejich pochybení, 
pokud jde o oznamovací 

povinnost ohledně jejich 
hospodaření. 

Zeman potřebuje na 
cestu do Ruska tři letadla  
Při své podzimní cestě do 
Ruska si bude prezident 
Miloš Zeman muset kvůli 
velkému zájmu českých 
podnikatelů najmout na 
cestu třetí letadlo. Kromě 

průmyslových odvětví mají 
podle něj zájem i zeměděl-
ští podnikatelé. Prezidenta 
do Ruska pozval jeho pro-
tějšek Vladimir Putin.

Do mýtného tendru se 
přihlásili čtyři uchazeči  
Nabídku na desetiletou 
správu mýtného systému 
po roce 2019 podali čtyři 

uchazeči. Zájem o zakáz-
ku za 29 miliard korun je 
nižší, než ministerstvo 
odhadovalo, přesto je 
ministr Dan Ťok s počtem 
přihlášených účastníků 
spokojený. Úřad uváděl, 
že očekává pět až sedm 
uchazečů, jejichž počet pro 
druhé kolo soutěže chtěl 
omezit maximálně na pět. 
/čtk/

Krátce
Dědek  
se Starosty 
do voleb 
nepůjde

Podnikatel Dalibor Dědek 
nakonec kandidátku hnutí 
Starostové a nezávislí (STAN) 
v Ústeckém kraji nepove-
de. Zakladatel společnosti 
Jablotron Group nechtěl být 
podle svých slov přirovnáván 
k Andreji Babišovi (ANO), 
přesto ho veřejnost údajně 
vnímala právě jako „dalšího 
Babiše“. S hnutím ovšem 
hodlá nadále spolupracovat. 

„Měli jsme za to, že kam-
paň vedeme dobře. Potom 
jsme si ale provedli socio-

logický průzkum. Ačkoli se 
mi jeho závěry nelíbily, tak 
jsme si udělali obrázek, jak 
nás veřejnost vnímá. Viděli 
mě zkrátka jako dalšího 
Andreje Babiše. Problematic-
ký byl také slogan Hledáme 
slušné,“ vysvětlil pro deník 
E15 Dalibor Dědek. Lidé si 
údajně stěžovali, že heslo 
evokuje, jako by v hnutí 
Starostové a nezávislí slušní 
lidé chyběli.

S hnutím nicméně Dědek 
hodlá i nadále spolupracovat 
a „zapáleně přesvědčovat 
lidi po celé republice, aby 
volili STAN“. Na první místo 
na kandidátce se tím vrací 
bývalý starosta Litvínova 
Milan Šťovíček, oznámil 
ve čtvrtek celostátní lídr 
STAN Jan Farský.

Dědek začal se Starosty 
spolupracovat na začátku 
měsíce poté, co zkrachoval 
projekt společné kandidatu-
ry STAN s lidovci. Vůči Babi-
šovi, k němuž je podnikatel 
údajně neprávem přirovná-
ván, se v minulosti vymezil 
v rozhovoru pro deník E15. 
Tehdy Dědek prohlásil, že 
mu na Babišovi mimo jiné 
vadila konfrontační rétorika 
a žebříček hodnot. /lie, ly, pab/ 
 Více E15.cz

http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/dedek-se-starosty-do-voleb-nepujde-nechci-byt-srovnavan-s-babisem-prohlasil-1336587
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n Po loňské akvizici lu-
krativní parcely v Pra-
ze 9 se investor Karel 
Pražák pouští do vý-
stavby administrativní 
budovy. Vyjde na více 
než miliardu korun.

Daniel Novák

Karel Pražák, dravý obchod-
ník s pohledávkami a někdejší 
blízký spolupracovník nejbo-
hatšího Čecha Petra Kellnera, 
startuje svůj první velký 
developerský projekt. Na par-
koviště u O

2
 areny v Praze-

-Vysočanech vjely stavební 
stroje. Záhy tam vyroste nové 
kancelářské centrum. 

Pražákův holding Kaprain 
nechce zatím projekt podrob-
něji komentovat. „Probíhají 
přípravné práce pro výstavbu 
administrativní budo-
vy,“ sdělil mediální 
zástupce skupiny 
Jiří Hrabovský. 

Stroje se 
zakously 
do asfaltu čás-
ti parkoviště, 
která přiléhá 
k Českomorav-
ské ulici. Tam 
je z druhé strany 
O2 areny nákupní 
centrum Galerie Harfa 
a kancelářský Office Park 
Harfa. Oba projekty vybudo-
val developer Tamir Winter-
stein. Právě od něj Pražák loni 

koupil parkoviště sousedící 
s víceúčelovou halou. Win-
terstein si v projektu nechal 
čtyřicetiprocentní podíl.   

Vysočany podle konzul-
tantů stále soupeří 

s tím, že nejsou 
vnímány jako 

kancelářská 
lokalita, a to 
navzdory 
nedaleké první 
části projektu 

Harfa. Dosud 
se tam stavěly 

hlavně byty. 
„Především díky 

návaznosti na metro 
a obchodní centrum v lokalitě 
prostor pro realizaci kance-
lářských projektů v omezené 
míře je. Vzhledem k předpo-

U O
2
 areny začíná stavba 

kancelářského centra

Budova  
se zhruba  25 tisíci  
metry čtverečními 

kanceláří  by měla stát

40
zhruba milionů  

eur. Známky stavební aktivity jsou patrné také na pozemku v Plzeňské ulici 
nedaleko Anděla. Majitel Karlovarských minerálních vod Alessandro 
Pasquale tam mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka 
bude stavět kancelářskou budovu Green Point. Projekt získal jako 
soukromou realitní investici. Hned naproti si pozemek na výstavbu 
administrativního centra SmíchOff chystá investiční skupina Penta. 

Staveniště chystá  
Penta i majitel Mattoni

PRÁVĚ V PRODEJI

S GÉNIEM ČISTÉ SRANDY 
O ČEŠÍCH A POLITICEIVAN MLÁDEK

265006/397 inzerce

kládanému termínu dokon-
čení může tento konkrétní 
projekt těžit z toho, že na trhu 
zřejmě bude nedostatek 
nových, kvalitních kanceláří,“ 
soudí expert na kancelářský 
trh Štěpán Šatoplet z pora-
denské společnosti JLL.

Výhodou parcely u Česko-
moravské ulice bylo, že pro-

jekt má již několik let stavební 
povolení. Budova má mít 
podle dřívějších informací ko-
lem 25 tisíc metrů čtverečních 
kanceláří. Winterstein odhadl 
investici na čtyřicet milionů 
eur, tedy přes miliardu korun. 
Na výstavbu na zbytku par-
koviště bude muset developer 
razítka teprve získat. 

Zajímavostí je, že sou- 
 sední O

2
 arena patří přes spo-

lečnost Bestsport do skupiny 
PPF. Pražák ve firmě nejbo-
hatšího Čecha vedl obchodní-
ka s pohledávkami AB Credit. 
Pak ho od Petra Kellnera 
koupil. K tomu od PPF převzal 
i pražské realitní projekty, jež 
skupina nedokázala protlačit 
přes úřady.  

Tržby Sconto Nábytek  
se blíží dvěma miliardám
Prodejnám s nábytkem 
Sconto loni vzrostly v Česku 
tržby o jedno procento 
na 1,97 miliardy korun. Zisk 
společnosti dosáhl 165 mi- 
lionů korun, meziročně byl 
o dva miliony nižší. Sconto 
Nábytek provozuje v Čes-
ku osm obchodních domů 
a elektronický obchod, 
zaměstnává 473 lidí.  

Veterináři likvidují  
slepice v Pohořelicích
Kvůli salmonele má být do 
dneška zlikvidováno 65 tisíc 
slepic ve firmě AG Maiwald 
v Pohořelicích. Salmonela 
zasáhla část chovu, vejce 
z něj stahuje řetězec Lidl. 
Další část chovu je bez pro-
blémů a podnik z ní může 
vejce prodávat.

VÍNO–VÍN Morava dostalo 
pokutu přes milion korun
Nejvyšší správní soud defini-
tivně potvrdil pokutu 1,2 mi-
lionu korun pro společnost 
VÍNO–VÍN Morava. Firma 
uváděla do oběhu vína, při 
jejichž výrobě používala 

nepovolené postupy. Mezi 
jinými to bylo přidávání 
vody do vína, uvedla Státní 
zemědělská a potravinářská 
inspekce.

Toyota zvedla prodej 
osobních aut o dvě třetiny
Japonská automobilka Toyo-
ta zvýšila v Česku za sedm 
měsíců meziročně prodej 
o 69 procent na téměř pět ti-
síc osobních vozů. Posunula 
se tak z patnácté příčky mezi 
prodejci do první desítky, vy-
plývá z údajů Svazu dovozců 
automobilů. Automobilka 
v pondělí oslaví osmdesát let 
od založení.

Řetězec McDonald’s 
otevírá další provozovny
Společnost McDonald’s 
plánuje v Česku ještě v le-
tošním roce otevřít dvě nové 
restaurace, příští rok pak 
dalších až pět provozoven. 
V současné době jich má 
95, z nichž 82 procent je 
v rukou českých franšízantů. 
Řetězec rychlého občerstve-
ní předpokládá, že v příštím 
roce by mohl spustit rozvoz 
jídla ve spolupráci s mobilní 
aplikací UberEATS. /čtk/

Krátce
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n Většina věřitelů 
souhlasí s prodejem 
dolů státní firmě 
Prisko a spokojí se se 
splacením nejméně 
0,35 procenta svých 
pohledávek. 

Jan Stuchlík

Státní firmě Prisko se 
otevřela cesta, aby převzala 
doly těžební společnosti 
OKD a zajistila jejich dotěže-
ní a útlum. Schůze věřitelů 
schválila reorganizační 
plán, jehož klíčovou součástí 
je prodej dolů do státních 
rukou za 79,5 milionu korun. 
Plán reorganizace bude 
muset schválit insolvenč-

ní soud. Soudce Petr Kula 
prohlásil, že ještě prostuduje 
všechny námitky proti reor-
ganizačnímu plánu a roz-
hodne nejdříve v září. 

Největším odpůrcem na-
vržené reorganizace je Citi-
bank, která zastupuje práva 
držitelů dluhopisů za deset 
miliard korun vydaných spo-
lečností NWR, za něž ručí 
OKD. Označila plán za ne-
poctivý, podle ní poškozuje 
věřitele. „Záleží na soudu, 
jak posoudí případné námit-
ky o nepoctivosti záměru 
dlužníka,“ uvedl insolvenční 
správce Lee Louda. 

Proti schválení plánu 
se mohou do patnácti dnů 
od rozhodnutí soudu nespo-
kojení věřitelé odvolat. Podle 
Loudy bude mít toto právo 

i Citibank, přestože nároky 
majitelů dluhopisů Louda 
loni neuznal.

Prisko už složilo do úscho-
vy peníze na koupi dolů. 
Transakci bude ještě zkou-
mat antimonopolní úřad. 
Z věřitelů získá zpět všechny 
dlužné peníze, 44,6 milionů 
korun, jen firma Zeppe-
lin jako zajištěný věřitel. 
Ostatní se podělí v první 
fázi o necelých osm milionů 
z dlužných více než dvou mi-
liard korun. Ve výsledku ale 
mohou dostat i více, pokud 
soud zamítne nároky dalších 
věřitelů, kteří se o své pohle-
dávky za více než patnáct 
miliard korun budou soudit. 
Na jejich uspokojení vytvoří 
OKD rezervy v řádu desítek 
milionů korun.

Věřitelé schválili plán 
reorganizace OKD 

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

Nejlepší kniha od skvělého 
běžce o nejlepším běžci

262633/503 inzerce

POČET VYSTAVOVATELŮ na agrosalonu Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích vzrostl letos o čtyři desítky na zhruba 550. 
Na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravin či myslivosti 
se do 29. srpna přijde podívat odhadem sto tisíc lidí. 

ZEMĚ ŽIVITELKA
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Ve Spojených státech se 
v posledních letech zavírají 
uhelné a jaderné elektrárny. 
Hlavním důvodem je kon-
kurence levného zemního 
plynu, ukazuje studie, jejíž 
závěry zveřejnilo americké 
ministerstvo energetiky.

Pokud se situace nezmě-
ní, mohou se některé 
části Spojených 
států potýkat 
s nedostatkem 
elektřiny. 
K zabezpeče-
ní distribuce 
je tedy podle 
studie potře-
ba více elek-
třiny jak z uhlí, 
tak z jádra.

Rozvoj využí-
vání plynu sice vedl 
k poklesu velkoobchodních 
cen elektřiny a prospěl 
spotřebitelům, na druhé 
straně ale uškodil ostatním 
typům elektráren. V letech 
2012 až 2016 byly odstaveny 
uhelné elektrárny o cel-
kovém výkonu 42,7 tisíce 
megawattů, což je zhruba 
čtrnáct procent uhelných 
kapacit. Nebyly s to konku-
rovat plynu a obnovitelným 
zdrojům.

Tyto ztráty byly vy-
rovnány stavbou nových 
solárních a větrných 

kapacit o výkonu 55,7 tisíce 
megawattů. To ale vzbudilo 
znepokojení z negativního 
dopadu na spolehlivost 
americké energetiky, citoval 
ze zprávy deník Financial 
Times.

Už během zrodu studie 
se různé zájmové skupiny 

obávaly, že nebude pro-
vedena otevřeným 

a transparentním 
způsobem. Jiné 

zase prosazo-
valy podporu 
uhlí jakožto 
základního 
paliva. Závěry 

zprávy se 
ale jakýmkoli 

radikálním mož-
nostem intervence 

na energetickém trhu 
vyhýbají.

Donald Furman z eko-
logické koalice aktivistů 
a průmyslu Fix The Grid 
ze studie soudí, že úřadům 
došly argumenty i fakta. 
Osm doporučení studie 
hovoří o spolupráci se stát-
ními regulačními orgány 
a provozovateli sítí na zlep-
šování tvorby cen a rozvoji 
elektrárenství. Zdůrazňují 
podporu vývoje technologií, 
díky nimž by se zvýšila spo-
lehlivost dodávek elektřiny. 
/čtk/  Více E15.cz

Mezi lety  
2012 a 2016 bylo  

v USA odstaveno zhruba

14 %
uhelných kapacit.
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n Vyšetřovatelé si 
vzali na mušku Silvia 
Gizziho, generálního 
ředitele italské firmy 
Grandi Stazioni, která 
původně restaurovala 
pražské hlavní nádraží.

Igor Záruba 

V Itálii je v plném proudu vy-
šetřování korupce týkající se 
zadávání veřejných zakázek 
ve státní společnosti Consip. 
Ta má paradoxně na starosti 
centrální nákupy pro státní 
správu tak, aby byly veřejné 
prostředky využívány účelně 
a transparentně. 

Vyšetřování dostalo český 
přesah, když se zaměřilo 
i na jednoho z ředitelů společ-
nosti Grandi Stazioni Silvia 
Gizziho. Tato firma, v níž měly 
do poloviny loňského roku 
většinu italské státní dráhy, 
zajišťuje revitalizaci a násled-
ný provoz třinácti největších 
italských nádraží. Opravo-
vala rovněž pražské hlavní 
nádraží, avšak rekonstrukci 
nestihla včas, a přišla tak 
o právo pronajímat prostory 
na hlavním nádraží. 

Italové na český stát, Sprá- 
vu železniční dopravní cesty 
a České dráhy, které je vyřa-
dily ze hry, podali sérii žalob. 

Šéf Grandi Stazioni čelí 
podezření z korupce

Uber snížil ztrátu o více než třetinu

Provozovateli taxislužby Uber Technologies ve druhém 
čtvrtletí klesla meziročně ztráta o 35 procent na 645 mi- 
lionů dolarů. Snížení ztráty odráží snahu omezovat vyso-
ké výdaje na subvence pro řidiče a zákazníky.

Klenotník Tiffany zvýšil tržby i zisk

Americké klenotnictví Tiffany & Co zvýšilo ve druhém 
čtvrtletí svého fiskálního roku tržby o tři procenta na  
960 milionů, čistý zisk vzrostl o 8,8 procenta na 115 mi-
lionů dolarů. V obou případech je to lepší výsledek, než 
čekali analytici. 

Pegas Nonwovens vydělal o čtyřicet procent méně

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens zvýšil v prv-
ní polovině roku výnosy meziročně o 4,7 procenta na  
2,92 miliardy korun. Zisk se propadl meziročně o 41 pro-
cent. Textilka podle neauditovaných výsledků vydělala  
117 milionů korun. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,456

Čína 1 3,319

Dánsko 1 3,509

EMU 1 26,100

Chorvatsko 1 3,521

Japonsko 100 20,223

Kanada 1 17,653

Maďarsko 100 8,581

Norsko 1 2,819

Polsko 1 6,104

Rusko 100 37,396

Švédsko 1 2,744

Švýcarsko 1 22,942

Turecko 1 6,353

USA 1 22,106

Velká Británie 1 28,368

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 24. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV  92,40   -0,16 % 

ČEZ  423,00   -0,24 % 

Erste Bank  929,30   1,34 % 

Fortuna  148,50   0,00 % 

Kofola  415,90   -0,43 

KB  991,00   -0,10 % 

Moneta  77,80   -0,45 % 

O2 CR  276,60   0,14 % 

Pegas  1019,00   0,69 % 

Philip Mor. ČR 15 990,00   1,27 % 

TMR  680,00   0,00 % 

Unipetrol  292,00   0,07 % 

VIG  658,00   0,58 % 

Celkový objem (v tisících korun) 321 093

Akcie na pražské burze 24. 8. 2017 

Chtějí se tak domoci zaplacení 
miliardových částek, které 
utratili při rekonstrukci v čes-
ké metropoli. 

Šetření vedené v Itálii zača-
lo v březnu několika raziemi, 
které se nevyhnuly ani sídlu 
společnosti Grandi Stazioni. 
Policie podezírá Silvia Gizzi-
ho z napojení na rozsáhlou 
organizovanou skupinu, která 
ovlivňovala veřejné zakázky 
– mimo jiné také ve společ-
nosti Consip – a kterou řídil 
neapolský podnikatel Alfredo 
Romeo. Ten ovládá rozsáh-
lou podnikatelskou skupinu 

zaměřenou na správu nemovi-
tého majetku ve veřejném 
vlastnictví, která zaměstnává 
téměř osmnáct tisíc lidí. Spor-
ná velká veřejná zakázka se 
týká nákupu majetku za  
2,7 miliardy eur, tedy sedm-
desát miliard korun, jehož 
podstatná část připadla pod-
nikům napojeným na Romea.

Vyšetřovatelé pracují také 
s verzí napojení skupiny okolo 
Romea na neapolskou zloči-
neckou organizaci Camorra. 
Do kauzy je zřejmě zapojen 
i Tiziano Renzi, otec italského 
expremiéra Mattea Renziho.

REKONSTRUKCE. Italská firma Grandi Stazioni opravovala také 
secesní Fantovu kavárnu na hlavním nádraží v Praze.
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Studie: Levný plyn 
způsobí v USA 
nedostatek elektřiny

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kvuli-levnemu-plynu-v-usa-konci-jaderne-i-uhelne-elektrarny-casti-zeme-ale-mohou-cekat-vypadky-proudu-1336589


n Hlava francouz-
ského státu jednala 
na své evropské misi 
v Rumunsku.

Francouzský prezident 
Emmanuel Macron se znovu 
zasazoval o zpřísnění unijní 
směrnice k vysílání pracov-
níků do jiných členských 
států Evropské unie. Bez 
ní prý „daňový dumping“ 
uplatňovaný některými 
východoevropskými zeměmi 
může vést k rozkladu EU. 
Prohlásil to na tiskové konfe-
renci v Bukurešti po setkání 
s rumunským protějškem 
Klausem Iohannisem.

„Někteří politici nebo 
obchodní kruhy“ v Evropě se 
chtějí „dotknout strukturál-
ních fondů a vytvořit model, 

který je daňovým a sociál- 
ním dumpingem,“ řekl Ma-
cron. To by podle něho unii 
rozložilo.

Rumunská metropole je 
druhou zastávkou Macrona 
na cestě po Evropě. Ve stře-
du o problematice vysílání 
pracovníků jednal v Salcbur-
ku se šéfy české, slovenské 
a rakouské vlády.

Výsledkem jejich schůz-
ky byla shoda, že budou 
usilovat o dohodu o refor-
mě stávajícího systému, 
a to do říjnového jednání 
ministrů práce a sociálních 
věcí Evropské unie o změně 
příslušné směrnice.

Podle agentury AFP 
rakouský kancléř Christian 
Kern stanovisko Macrona 
sdílí. Česká republika a Slo-
vensko jsou ovšem zdrženli-

vější a souhlasily s hledáním 
kompromisu.

Český premiér Bohuslav 
Sobotka konstatoval, že lidé 
si zaslouží stejnou mzdu 
za stejnou práci na stejném 
místě. Nicméně zároveň po-
ukázal na nutnost sbližování 
životní úrovně v různých 
částech EU. Za levnější čes-
kou pracovní silou je podle 
něj i to, že zahraniční společ-
nosti šetří na zaměstnancích 
v Česku.

Určité výhrady k Ma-
cronovu tažení dal najevo 
i rumunský prezident. Zdů-
raznil, že nesmí být „odstra-
něna konkurence ani volný 
trh“. Přál si ale, aby z toho 
byla vydělena mezinárodní 
kamionová doprava, což je 
pro Rumunsko citlivé téma. /
čtk/  NÁZORY str. 8

Daňový dumping může 
EU zničit, varoval Macron
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NOVÝ RENAULT CAPTUR
SUV ZNAČKY RENAULT

274962/95 inzerce

ITALSKÁ POLICIE se včera ráno střetla se stovkou uprchlíků 
na římském náměstí Piazza Indipendenza. Migranti házeli 
kamení a zápalné lahve, policisté proti nim nasadili vodní 
děla. Uprchlíci byli vypovězeni z budovy, kterou čtyři roky 
okupovali.

BITKA V ŘÍMĚ

Fo
to

 č
tk



| 8 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

Tvář dne 

 V prvé řadě bych se chtěl ještě 
jednou, snad naposledy, veřejně 
omluvit všem věřitelům za 
problémy, které jsme jim způsobili,

řekl výkonný ředitel OKD 
Antonín Klimša
str. 5
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Mzdový  
dumping  
je mýtus
Nespravedlnost! V Německu 
a Francii je průměrná mzda 
třikrát vyšší než v Česku, 
v Dánsku čtyřikrát. S tím 
se přece musí něco udělat. 
Švýcaři mají šestkrát vyšší 
mzdy. Asi půjdu stávkovat, 
že chci švýcarskou mzdu.

Než se vydáme na bariká-
dy, podívejme se na problém 
trochu detailněji. Nejdříve je 

potřeba zohlednit rozdí-
ly v cenových hladinách 
v jednotlivých zemích. Když 
si z Božího Daru odsko-
číte do Oberwiesenthalu 
na nákup, možná vám přijde, 
že je v Německu levněji. 
Jenže zkuste tam žít. Celková 
cenová hladina je v Německu 
o dvě třetiny výš než v Česku. 
Ve Francii je to podobné. 
Ve Švýcarsku je dokonce 
o 140 procent dráž. Přesnější 
by tedy bylo říci, že průměr-
ná mzda v Česku dosahuje 
65 procent průměru v EU 
po zohlednění kupní síly.

Ale proč je to jen 65 pro-
cent, když HDP na osobu je 
na 88 procentech průměru 
EU? Neměly by se mzdy 
okamžitě o třetinu zvýšit, 
aby se mzdové poměry do-
staly na stejnou úroveň jako 

relace českého HDP vůči 
unijnímu průměru? Je česká 
pracovní síla příliš levná? 
Můžeme mluvit o „mzdovém 
dumpingu“? Zneužívají 
německé nebo francouzské 
firmy české dělníky?

Pokud by tomu tak bylo, 
měly by mít zdejší firmy 
výrazně vyšší zisky než 
jejich západoevropské pro-
tějšky. Jenže tomu tak není. 
Průměrná ziskovost, měřeno 
EBITDA marží, je sice u nás 
vyšší než ve Francii, ale nižší 
než v Německu. Obecně jsou 
ovšem rozdíly v ziskovosti fi-
rem napříč zeměmi poměrně 
malé. Důvod je jednoduchý. 
Pohyb investic rozdíly sma-
zává. Firmy si samozřejmě 
před každou investicí zjistí, 
kde se vyplatí stavět novou 
továrnu a kde nikoli.

Pokud jsou firemní 
zisky relativně stejné jako 
v ostatních zemích, proč 
tedy máme tak nízké mzdy? 
Zůstaneme-li u termínů 
firemní finanční analýzy, 
je vysvětlením nízká hrubá 
marže, tedy podíl přidané 
hodnoty na celkové hodnotě 
produkce. V české ekonomi-
ce jako celku dosahuje tento 
podíl 39 procent, v Německu 
i Francii shodně 51 procent. 
Tím se naše detektivní 
pátrání po příčinách nízkých 
mezd dostává k závěru. Aby 
firmy v české ekonomice 
byly stejně ziskové, mohou si 
při nízké vytvářené přidané 
hodnotě dovolit platit 
relativně nižší mzdy.

Představa, že nejdříve 
dorovnáme mzdy a produk-
tivita a přidaná hodnota 

to následně doženou, mi 
připomíná jeden vtip. Je 
o koni, kterého se téměř 
podařilo naučit nežrat, jenže 
když už to skoro uměl, tak 
pošel. V situaci velmi nízké 
nezaměstnanosti se nezdá 
být problém rychle zvyšovat 
mzdy. Pokud si však česká 
ekonomika má udržet kon-
kurenceschopnost a atrak-
tivitu pro firmy, nemůže 
popírat základní ekono-
mické údaje a logiku. Bylo 
by mnohem prospěšnější, 
kdyby se politici zamysleli, 
jak posunout českou eko-
nomiku z čínského modelu 
levné montovny k německé-
mu modelu s vyšší přidanou 
hodnotou. A mzdami.

Autor je hlavním ekonomem  
společnosti Deloitte

Komentář

David Marek
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n Hned všech osm romá-
nů z knižní série Temná 
věž využila stejnojmen-
ná filmová adaptace. 
I tak uspává svou otře-
paností a nedostatkem 
napětí a pořádného 
příběhu. Což nejsou 
zrovna atributy, které by 
si chtěl divák spojit s dí-
lem na motivy románů 
Stephena Kinga.

Iva Přivřelová

Slavný spisovatel se při psaní 
své fantasy ságy o věži, která 
chrání celý vesmír před temno-
tou, inspiroval Pánem prstenů. 
Jeho filmová verze připomíná 
spíš méně povedené zástupce 
stejného žánru, natočené kon-
cem 20. století.

V jejím centru stojí na rozdíl 
od knih kromě hodného pistol-
níka a zlého „muže v černém“ 
i dospívající kluk s traumatem 
a nočními můrami. Dokud sle-
dujeme jeho problémy na Zemi, 
film ještě drží docela pohroma-
dě.

Jakmile ale mladý, nadaný 
a pronásledovaný Jake uteče 
portálem do genericky vysta-
věného Středosvěta, vyprávění 
tápe v mlze vzletných slov, za-
mračených výrazů, očekávaných 
střetů a nezajímavé zápletky. 
Obsahově se Temná věž hodí víc 
pro teenagery, kdyby neobsaho-
vala tolik násilí. 

Matthew McConaughey si 
sice své zosobnění zla jménem 
Walter užívá s ležérním pobave-
ním a Idris Elba je jako poslední 
z rytířů dostatečně charizmatic-
ky utrápený.

Jejich hvězdnou záři nicméně 
vysává podprůměrný scénář 
Akivy Goldsmana, který neza-
chránil ani Dán Anders Tho-
mas Jensen, doma specialista 
na melodramata Susan Bierové 
(Lepší svět) a nekorektní černé 
komedie (Adamova jablka).

Na scénáři se mimo jiné podí-
lel i režisér Nikolaj Arcel, rovněž 
Dán, který má na kontě kromě 
detektivek z oddělení Q i skan-
dinávské Muže, kteří nenávidí 
ženy a Královskou aféru. 

Arcel se se svým týmem snažil 
do filmu kromě kingovských 
odkazů na jeho lepší díla dostat 

i kus kingovského děsu v po-
době divných lidí se sešitými 
tvářemi nebo velkolepost. To se 
mu občas daří jen ve scénách 
z pozemského New Yorku, kde 
se odehrává ani ne půlka sním-
ku. Ve Středosvětě tempo ztrácí 
úplně.

Jako pozvánka ke čtení Kingo-
vy ságy či ke sledování připra-
vovaného seriálu, v němž si také 
zahraje Elba, zapomenutelná 
filmová Temná věž selhává.

Autorka je spolupracovnicí redakce

Sága Stephena Kinga 
proměněná v nudu

Minirecenze

HUDBA

Coldplay: Kaleidoscope

(Vydal: Parlophone)
Po roce a půl od vydání 
sedmého studiového alba 
A Head Full of Dreams přišli 
britští poprockoví Coldplay 
s pouhým pětispísňovým 
EP nazvaným Kaleidoscope. Čtyřiadvacetiminu-
tová deska na předchozí počin navazuje, neboť se 
jmenuje stejně jako jedna z písní z předloňského 
alba. Začíná pomalu se rozjíždějící písní All I Can 
Think About Is You, kterou posléze rozvinou 
ve svůj klasický zvuk s výrazným pianem a exal-
tovaným zpěvem Chrise Martina. Následuje kyta-
rovka Miracles a zadumaná Aliens, končí bala-
dou Hypnotised. Poněkud nesourodě mezi nimi 
působí záznam živého provedení Something Just 
Like This. Různorodost stylů a provedení sice 
vysvětluje název EP, ale možná jí je až moc.

Dušan Kütner

FILM

Život za život

(Režie: Katell Quillévé-
réová)
Plný empatie a sou-
citu je třetí snímek 
francouzské režisérky Katell Quillévéréové. 
Loňské drama, které se dostalo i do českých kin, 
vypráví o klukovi, jehož srdce pomůže padesá-
tileté ženě. Nebo spíš medituje o životě a smrti, 
práci lékařů, o tom, jak se lidé ovlivňují, aniž to 
vědí, i o tom, jak se existence lámou jako vlny 
v oceánu. Poetický snímek kombinuje sentimen-
tální rodinné melodrama s fascinujícím náhle-
dem do procesu transplantace srdce. O každé 
z mnoha postav dokáže autorka říct potřebnou 
trochu na to, aby se zlidštily do mozaiky soucitné 
společnosti vzájemně provázaných jedinců. Její 
důstojný portrét štěstí i smutku někdy působí až 
příliš idealisticky, zároveň kombinací protikladů 
dokáže stvořit ten sladkobolný pocit, díky které-
mu si pak existence své i svých blízkých vážíte 
o něco víc.

Iva Přivřelová
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Temná věž

(akční fantasy, USA, 95 minut)
Režie: Nikolaj Arcel
Hrají: Tom Taylor, Idris Elba, 
Matthew McConaughey, Jackie 
Earle Haley
Hodnocení: 40 %

HODNÝ A ZLÝ. V nové fantasy mají Idris Elba a Matthew McConaughey 
role rozdány až příliš jasně.
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Copacabanu 
krášlí skalnaté 

homole
Legenda a matka všech pláží se nachází 

v Rio de Janeiru. Měří přes čtyři kilometry a je 
kromobyčejně fotogenická. Zásluhu na tom nemají 
jen půvabné Brazilky v bikinách, ale také skalnaté 
homole, které celou čtvrť města krásně rámují. Rio 
nemá nejlepší pověst, co se týče bezpečnosti, a ani 

na Copacabaně není o kapesní zlodějíčky nouze. 
Patří ale k těm lepším čtvrtím, a protože je vizitkou 
města a jedním z jeho hlavních lákadel, policisté 

se tu snaží udržet klid pečlivěji než kde 
jinde. Další slavnou variantou v Riu je 

sousední pláž Ipanema.
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Tomáš   
Stingl

Připravil

cestování

Nábřeží 
v Barceloně žije 
24 hodin denně  

Jako nejhezčí městská pláž v Evropě je 
obvykle uváděn pět kilometrů dlouhý písečný 

pruh v Barceloně. Prakticky celý den tady panuje 
nějaký cvrkot. Ráno pláž otevřou rekreační běžci, přes 

den dorazí lidé za koupáním, večer ožívají na korzu 
rybí restaurace, dlouho do noci tu lomozí bary a taneční 

kluby. Na to, že se nachází ve městě s více než  
1,5 milionu obyvatel, je pláž překvapivě čistá. 
Mínusem je jen přílišný počet turistů. V letě 
dosahuje obsazení písečného pruhu stupně 

„hlava na hlavě“. Lze ale předpokládat, 
že davy dočasně prořídnou 

v reakci na nedávný  
teroristický útok.

Na městských plážích 
čekají surfy i obří ruka      
n Některé z nejhezčích pláží světa jsou umístěny přímo v centru měst. Kulisa 
městské zástavby jim kupodivu přidává na atraktivitě.



V Acapulcu se 
skokani trefují do přílivu

Lepší roky už má asi mexické Acapulco 
za sebou, ale svůj sexappeal si tamější pobřežní 

resort pořád drží. Centrum města a půlkruhová pláž 
jsou sevřeny v zálivu. Z obou jeho krajů je na Acapulco 

výhled, který se jen tak neokouká. Jsou tu také 
skalnaté útesy, kde místní borci skáčou z mnohametrové 

výšky do přílivu. Jde o riskantní exhibici, protože 
v momentě odrazu pod skokany často není dostatek 
vody. Musejí proto skoky vhodně načasovat, aby se 
trefili do přílivové vlny a neroztříštili se o skaliska. 

V poslední době pověst Acapulca pošramotila 
rostoucí kriminalita, protože město je 
v oblasti působení drogových 

gangů. 
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Jumeirah 

Beach proslavil 
nejdražší hotel 

Uměle dotvořenou pláž Jumeirah 
Beach v Dubaji proslavila hlavně 
dominanta superluxusního hotelu 

Burdž al-Arab. Jeho tvar má připomínat 
plachetnici. Pláž obepíná původní část 

města a táhne se po délce  
50 kilometrů. Končí až u velkého 

přístavu Jebel Ali. 

V Punta del Este 
roste z písku ruka

Častá představa, že v Uruguayi toho pro 
turisty není mnoho k vidění, nebere v potaz 

tamější krásné pobřeží. V sezoně patří k cílům 
milovníků koupání, přičemž prémiovou lokalitou 

pro vodní radovánky je město Punta del Este ležící 
v jižní části země. Jeho centrum je přímo na malém 
výběžku do moře, přičemž poloostrůvek obepíná 

krásná pláž. Atmosféře přidává ještě rozsáhlé 
kotviště luxusních jachet. Symbolem tohoto 
nejslavnějšího uruguayského přímořského 

střediska je netradiční skulptura – 
obří ruka trčící ven z písku.

Sydney je 
láskou surfařů

Kilometrová Bondi Beach v Sydney 
ztělesňuje klasickou představu o tom, 

jak tráví volný čas obyvatelé tohoto 
australského města. Nabízí všechno. 

Surfování, opalování, spoustu jídla 
v plážových restauracích… a jednou 

za sto let útok žraloka. Kvůli strachu ze 
žraloků raději úřady instalovaly pod 

vodu speciální síť, která dravcům 
zamezuje přístup do blízkosti 

pláže. 

Nad Waikiki 
ční sopka

Nejslavnější havajská pláž Waikiki 
beach se nachází přímo na předměstí 
hlavního města Honolulu. Je dlouhá 

2,5 kilometru a platí za oblíbené místo 
pro surfaře, protože zdejší podmínky jsou 
vhodné i pro začátečníky. Výhled zahrnuje 

ty správné tichomořské kulisy – palmy, 
vyhaslou sopku jménem Diamantová 

hlava a při troše štěstí soubor 
Havajanek tančících s věnci 

na krku.
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„Podporuješ
Medicejské. Jsi

špeh,“
pronesl strážný se silným 
neapolským přízvukem

a šťouchl do
Michelangela,
až jej  roztočil.
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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

MICHELANGELO 
FLORENCIE, LEDEN 1501

Z hřebenu travnatého kopce 
mohl Michelangelo přehléd-
nout celou Florencii: blýskají-
cí se mozaiku bílých, žlutých 
a oranžových domů rozdě-
lených hadem řeky Arno 
a korunovaných velkolepým 
terakotovým dómem katedrá-
ly Santa Maria dei Fiore.

Nejvyšší nepodepíraný 
dóm na celém světě vypadal, 
jako by sám Bůh táhl jeho 
kopuli k nebesům. Florenťané 
svůj Il Duomo milovali. Ti, 
kdo odjeli na příliš dlouhou 
dobu, často tvrdili, že je touha 
postavit se znovu pod kupoli 
sžírala tak mocně, až trpěli 
prudkou horečkou a haluci-
nacemi.

Po nekonečných čtyřech 
letech mimo město spalova-
la Michelangela tak mocná 
touha nechat si na obličej 
dopadnout stín dómu, že mu 
z toho rudla tvář a srdce se 
rozbušilo. Dopadla na něj 
nemoc dómu.

Po odhalení Piety mu 
návrat do Floren-
cie zabral více 
než rok. Musel 
nejprve uzavřít 
dílnu v Římě 
a vyrovnat 
účty, pak se 
ho Jacopo 
Galli pokoušel 
přesvědčit, aby 
zůstal na jihu 
déle. Ale konečně 
řekl Michelangelo své 
arrivederci Římu a vydal se 
pěšky na sever, po poutní 
trase přes Via Cassia.

...
Poslal předem dopis své 

rodině, aby jim oznámil, že 
se vrací. Modlil se, aby je 
list zastihl včas a mohli mu 
uspořádat náležitou oslavu 
na počest návratu. Představo-

val si přehlídku zbožňujících 
Florenťanů, jak rozhazují 
okvětní lístky slunečnic 
a hrají na trumpety a odvá-
dějí ho k hostině plné rudého 
masa a rudého vína. Otec mu 
možná dovolí ustlat si ve vel-
ké posteli u krbu.

Jak se blížil k hlavní bráně 
florentských dvanáctimetro-
vých hradeb, zvolal: „Otevře-
te, jsem Florenťan!“

Dva ozbrojení strážci 
se mu postavili 

do cesty. Menší, 
bezzubý, chytil 

uzdu jeho 
koně. Ten 
větší, s ostrou 
sekerou, se 
zeptal: „Jak 

se jmenuješ, 
Florenťane?“
„Michelangelo 

Buonarroti, poto-
mek rytířů z Canossy.“

Rodina Buonarroti platila 
daně ve Florencii už více než 
tři sta let a mohla doložit svůj 
rod až k Matildě z Canossy, 
jedné ze zakladatelek republi-
ky z jedenáctého století.

Když oba strážní nechápa-
vě zírali, jako by tento rod nic 
neznamenal, Michelangelo 
zaplál vztekem. „Sochař ze 

Místo domů do vězení
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.

zahrad Medicejských,“ použil 
přezdívku svého mládí.

„Medicejských?“ Menší 
strážný vytáhl meč.

Michelangelo zasténal 
a okamžitě zalitoval, že 
to jméno použil. Když byl 
mladší, být oblíbencem 
Medicejských otvíralo každé 
dveře ve Florencii, ale dnes už 
rod Medici nebyl milovaný-
mi vládci, nýbrž obávanými 
vzbouřenci. Spojení s Medi-
cejskými stačilo na provaz 
za zradu. „Ne, tak jsem to 
nemyslel. Já…“ Snažil se 
odtáhnout koně, ale strážný 
držel popruhy silně.

„Medicejský špeh,“ pronesl 
ten větší a chytil Michelange-
la za nohu.

„Jsem loajální Florenťan.“ 
Ale než stačil něco dalšího vy-
světlit, strážný sundal sekeru 
z pravého ramene. Michelan-
gelo se přikrčil, aby uhnul. 
Nemohl dovolit, aby mu ten 
ignorant poranil sochající 
ruku. Strážný se rozpřáhl 
sekerou a Michelangelo naho-
nem vytáhl z koženého vaku 
své kladivo.

Nastavil si ho, ale než stačil 
udeřit, pocítil závan vzduchu 
a hlavou se mu rozvibrovala 
rána z boku.

Tolik k hrdinskému uvítání, 
pomyslel si, než všechno 
černalo.

...
Rána do břicha ho probrala.
Pohled měl zamžený, svět 

vzhůru nohama; podlaha byla 
snad metr nad jeho hlavou. 
Zavrtěl se, aby si uvědomil, 
co se děje. Nohy měl svázané 
silným provazem a zdálo se, 
že visí ze stropu v malé cele 
bez oken. Paže měl svázané 
za zády.

Smrděl po moči a zvrat-
kách.

A nad ním se tyčil šlachovi-
tý městský strážný.

„Ma che cazzo?“ vykřikl Mi-
chelangelo. „Jsem Florenťan!“

„Podporuješ Medicejské. Jsi 
špeh,“ pronesl strážný se sil-
ným neapolským přízvukem 
a šťouchl do Michelangela, 
až ho rychle roztočil. Svět se 
zamotal. Michelangelo zavřel 
oči, aby znovu nezvracel.

„Nejsem špeh,“ procedil 
Michelangelo sevřenými zuby.

„Řekl jsi strážným, že jsi 
ve spojení s Medicejskými.“

„Ano, býval jsem přítel Il 
Magnifica.“

Když byl Michelangelo 
chlapec, Il Magnifico, Lorenzo 
de’ Medici, neoficiální vládce 

Florencie v něm vzbuzoval 
neskonalý obdiv.  Jednoho 
dne, to bylo Michelangelovi 
patnáct let, si Lorenzo 
povšiml mladého sochaře 
tesajícího fauna z mramoru, 
a jeho talent na něj udělal 
takový  dojem, že jej pozval 
k sobě do paláce a ke studiu 
v jeho sochařské akademii.

Někdy, když se Michelange-
lo za těmito dvěma nádherný-
mi roky strávenými s rodinou 
ohlédl – spal, jedl a studoval 
vedle Medicejských –, měl 
až obavy, že tehdy si vybral 
veškeré životní štěstí: žádný 
člověk si nezaslouží víc, než 
už zažíval.

Ale v roce 1492 Lorenzo 
zemřel a vládu převzal jeho 
sobecký a hulvátský syn. 
A když se Florenťané konečně 
Pierově nekompetentní vládě 
vzepřeli, veškeré kontakty 
s rodinou Medicejských pro 
něj ustaly.

Pochlubil se u brány 
spojením s rodinou Medi-
cejských a neuvědomil si, 
že posledních šest let prožil 
Piero v exilu, kde spřádal 
plány na to, jak znovu nastolit 
svou tyranskou nadvládu nad 
Florencií.
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Foto dne 

Tipy pro volný čas
ŘEMESLA

V nymburském pivovaru 
se bude česat chmel

Nymburský pivovar bude 
v sobotu 26. srpna otevřen 
široké veřejnosti a již třetím 
rokem nabídne možnost vy-
zkoušet si, jak náročné česání 
chmele ve skutečnosti je. 
Na svém pozemku návštěv-
níkům nabídne ke sklizni 
68 rostlin chmele. Dočesná 
2017 v průběhu celé soboty 
nabídne zábavu pro malé 
i velké. Začíná se v 10 hodin.

PAMÁTKY

Benešova vila otevře své 
brány návštěvníkům

O víkendu 26. a 27. srpna již 
počtvrté v tomto roce oteví-
rá Úřad vlády ČR veřejnosti 
brány vily Hany a Edvarda 
Benešových v Sezimově 
Ústí. Prohlídky probíhají 
od 10 do 16 hodin v orga-
nizovaných skupinách 
za doprovodu průvodce. 
Vzhledem k velkému zájmu 
je lépe si čas prohlídky 
rezervovat.

HUDBA

V Mikulově bude hrát 
nepopulární hudba

Poslední srpnový víkend bude 
Mikulov cílem příznivců al-
ternativní a undergroundové 
scény. Pořadatelé 19. ročníku 
Festivalu nepopulární hudby 
Eurotrialog jim tentokrát 
na dvou scénách představí 
více než 20 kapel a interpretů 
včetně Aktualu s Milanem 
Knížákem a sestav navazují-
cích na legendární The Plastic 
People of the Universe.

FESTIVAL

Park Podviní se zaplní 
exotickými rytmy i jídlem 

Multikulturní festival Barev-
ná Devítka nabídne návštěv-
níkům pestrou paletu hudeb-
ních a tanečních vystoupení, 
ochutnávky gastronomic-
kých specialit ze světových 
kuchyní, rukodělné dílny 
a řadu dalších zajímavostí. 
Akce pořádaná městskou 
částí Praha 9 proběhne tuto 
sobotu od 12 hodin v parku 
Podviní.

FILM

Festival nabídne přehlídku 
horolezeckých filmů

Poslední srpnový víkend bude 
v Teplicích nad Metují patřit 
34. mezinárodnímu horole-
zeckému filmovému festivalu, 
který je soutěžní přehlídkou 
profesionálních a amatér-
ských snímků z celého světa 
s horolezeckou i jinou spor-
tovní tematikou. Návštěv-
níci se mohou se těšit nejen 
na filmy, ale i na přednášky, 
koncerty a soutěže. /mas/
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JAPONSKÝ 
VÝCVIK. 
Vojáci japonských 
obranných sil slaňují 
v rámci pravidelné-
ho cvičení z vrtul-
níků UH-60 Black 
Hawk. Cvičení, které 
probíhalo nedaleko 
hory Fudži, ověřuje 
připravenost japon-
ské armády v době 
sílícího napětí 
v oblasti. 
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