
Do sněmovny 
chce více radikálů
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Do dolní komory parlamentu letos kandiduje rekordních 31 stran a hnutí. 
O sedm více než v minulých volbách. Zatímco tehdy bylo možné označit 
za radikální necelou desítku uskupení, letos jejich počet dvojnásobně vzrostl. 
Většina je zásadně proti přijímání migrantů a odmítá eU. UDálosti / str. 2

ODS vyčkává 
s podporou Kubery
Pokud se občanským demo-
kratům podaří dosáhnout 
dvouciferného výsledku 
ve sněmovních volbách, 
vyberou krátce po nich pre-
zidentského kandidáta. Tím 
má být jednoznačně senátor 
Jaroslav Kubera. str. 3

Insolvenci kampeličky  
WPB budou řešit v Brně
Kauza zkrachovalé kam-
peličky WPB Capital se 
po třech letech od zahá-
jení insolvenčního řízení 
posunula o krůček vpřed. 
Nejvyšší soud rozhodl, že 
spletitý případ doprová-
zený rozbroji bývalých 
spolumajitelů bude řešit 
obchodní soud v Brně. str. 4

V Česku se rozjíždí  
realitní crowdfunding
Na pěti- až osmiprocentní 
výnos láká drobné investory 
společnost Upvest v rámci 
platformy pro kolektivní 
investování developerských 
projektů. Jako první lze 
spolufinancovat výstavbu 
Rezidence U Grébovky. str. 4

Číňané kupují vodní 
elektrárnu v Peru
Konsorcium vedené čínskou 
firmou CTG koupí hydro-
elektrárnu Chaglla v sever-
ním Peru. Významnou vodní 
stavbu prodává za téměř  
1,4 miliardy dolarů brazilská 
skupina Odebrecht, kterou 
drtí korupční skandál. str. 8
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nepřekročitelný 
požadavek
Nepůjdeme do vlády, která nesníží 
daně, říká šéf volebního štábu ods 

Zbyněk stanjura.
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Naděje i zklamání
Premiér Bohuslav Sobotka věří, že po příštích 
prezidentských volbách bude mít Česká repub-
lika jinou hlavu státu. S tím se podle něj změní 
i politická kultura na Hradě. Jak řekl v rozhovoru 
s rakouským deníkem Die Presse, v předchozí vol-
bě podle něj Zeman získal podporu, protože lidé 
nevěděli, co je čeká. Jen aby. Aby Zeman nezískal 
znovu podporu právě proto, že lidé už vědí, co 
od něj čekat.

Podnikatel Dalibor Dědek nepovede kandidátku 
hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji. 
Nemění ani dres, ani místo na značce, v říjnových 
parlamentních volbách nebude kandidovat vů-
bec. Podle volebního lídra STAN Jana Farského se 
rozhodl skončit angažmá kvůli mediální nálepce 
„dalšího miliardáře, který se chce dostat do politi-
ky“. Nejspíš nám něco uniklo. On tedy Dědek není 
miliardář a nechtěl se dostat do politiky?

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
(ANO) a podle šeptandy možná budoucí premiér-
ka je ochotná bojovat za dobrou věc, v konkrét-
ním případě za obce, do roztrhání těla. Na kri-
tiku, že stavební zákon omezil právo občanů 
mluvit do toho, co se kde postaví, dokola opakuje, 
že práva občanů nezastávají jen neziskové 
organizace a spolky, ale především obec. „A obec 
je vždy členem každého řízení v rámci získávání 
stavebního povolení. Takže práva občanů České 
republiky v žádném případě nejsou omezena.“ 
Paní ministryně asi žije v jiné dimenzi.

n Objevila se uskupení 
odmítající migranty 
a slibující boj s islami-
zací nebo referendum 
o vystoupení Česka z EU.

Pavel Otto

Bizarních formací hlavně z ultra-
pravého spektra bude v letošních 
volbách do Poslanecké sněmov-
ny daleko více než před čtyřmi 
lety. Většina z nich je zásadně 
proti přijímání migrantů, část 
odmítá EU a inklinuje k Rusku.

Letos kandiduje rekordních 
31 stran a hnutí, v minulých vol-
bách do dolní komory parlamen-
tu jich bylo 24. Zatímco tehdy 
bylo možné označit za radikální 
necelou desítku uskupení, letos 
jejich počet dvojnásobně vzrostl. 
Roztříštěné extremisty má ambi-
ci sjednotit Národní demokracie 
Adama B. Bartoše odsouzeného 
za protižidovské akce. Spolu 
se Změnou pro lidi a dalšími 

partajemi jde do souboje o voliče 
ve svazku s názvem Rozumní. 
Mottem je stop migraci a diktátu 
Evropské unie. Lídrem je hudeb-
ník a producent Petr Hanning, 
který se do parlamentu neúspěš-
ně pokoušel dostat už několikrát.

Dělnická strana sociální 
spravedlnosti Tomáše Vandase 
se spojila s Národními socialisty 
Petra Bendy, někdejšího spolu-
pracovníka expremiéra Jiřího Pa-
roubka. Akcentují bezpečnostní 
témata, národní zájmy a vystou-
pení Česka z EU. Protievropské je 
i hnutí Referendum o EU. Kandi-
duje samostatně stejně jako Blok 
proti islamizaci, Česká národní 
fronta, Národ Sobě či republiká-
ni Miroslava Sládka.

Do voleb se přihlásil také Řád 
národa založený lidmi kolem 

Karolíny Peak, kteří odešli z Věcí 
veřejných. Strana má poměrně 
velkou členskou základnu. Kvůli 
bojeschopnosti armády prosazu-
je šestiměsíční povinnou vojnu. 
V programu má rovněž zákaz 
ekonomické migrace.

Nováčci ale nejsou jen ultra-
pravicoví. Do Sněmovny míří 
třeba Realisté, Dobrá volba 
2016 bývalého místopředsedy 
TOP 09 Pavola Lukši, Sportovci 
pro společnost, Unie H.A.V.E.L. 
17 nebo Společnost proti develo-
perské výstavbě v Prokopském 
údolí.

Žádná z těchto formací velmi 
pravděpodobně nepřekročí 
pětiprocentní práh. Mohou však 
kalkulovat s tím, že při zisku 
alespoň 1,5 procenta dosáhnou 
na jednorázovou finanční injek-
ci od státu − stokorunu za hlas. 
Roční příspěvek šest milionů 
korun na činnost pak inkasují 
strany a hnutí, které přesvědčí 
tři procenta voličů. Za každé 
0,1 procenta hlasů navíc dosta-
nou dalších 200 tisíc.

radikálů jde do voleb 
dvojnásobně více

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

Jan  vyhnálek

šéf Sanaka InDuStry

marcelo oDebrecht

spolumajitEl odEbrEcht

recep tayyip erdoğan

prEzidEnt turEcka

Firma patřící skupině RsJ získala 
od ministerstva životního prostředí 
souhlas k těžbě lithia z odkaliště 
v Horním slavkově.

str. 5

Brazilský stavbařský magnát 
sbírá peníze na pokuty, k nimž 
byl odsouzen za korupci po celé 
latinské americe.

str. 8

Nejistota, kterou vyvolává jeho 
autoritářská politika, znamená 
pokles zájmu zahraničních 
investorů o zemi za Bosporem.

str. 8

2017

volebnÍ  
rok

necelá stovka zlatokopů se již po čtyřiadvacáté utkala o vítězství v soutěži v rýžování zlata ve Zlatých 
Horách na Jesenicku. tradiční trofej pro absolutního vítěze, zlatou pánev starosty města, tentokrát získala 
Ĺubica Ťažká ze Slovenska. Mezi muži byl nejlepší Jan Kořenář, kategorii žen ovládla další Slovenka Daniela 
Múčková. 
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NAVŠTIVTE GOLFOVÝ TURNAJ 
SVĚTOVÉ SÉRIE

D+D REAL Czech Masters | Albatross Golf Resort | 31. srpna – 3. září 2017

NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ 
A SVĚTOVÍ HRÁČI

SVĚTOVÉ HVĚZDY

ZÁBAVA A PROGRAM 
PRO CELOU RODINU

Lee WESTWOODJohn DALYMartin KAYMER

Filip MRŮZEK Jan CAFOUREK Petr GÁL Petr DĚDEK jun.

HRAJTE O 100 TISÍC KORUN
S RAIFFEISENBANK
Soutěž s Raiffeisenbank bude probíhat od čtvrtečního rána do 
nedělního poledne. Finále o putt za 100 tisíc korun se odehraje 
v neděli na 18. jamce před slavnostním ceremoniálem.

Vstup pro členy České golfové federace (po předložení karty ČGF) a jejich rodinné 
příslušníky, děti do 15 let, seniory a majitele průkazu ZTP je ZDARMA. 

Vstup ZDARMA rovněž pro majitele jakékoli platební karty RAIFFEISENBANK, 
po předložení klíče od vozu ŠKODA, pro držitele GOPASSu a pro klienty Tipsportu, kteří 
se prokáží tiketem v mobilu či z pobočky se sázkou na turnaj v minimální výši 50 korun.

Pro ostatní denní vstupné 100 korun (čtvrtek, pátek) a 200 korun (sobota, neděle). 
Permanentka na celý turnaj 400 korun.*  

Kyvadlová autobusová doprava pro návštěvníky ze stanice metra Zličín na golfové 
hřiště a parkování na vyhrazených plochách v blízkosti areálu ve Vysokém Újezdu je 
ZDARMA. 

* Prodej vstupenek Ticketpro.

Program turnaje
Čtvrtek 31. 8. 2017  7.30  – 19.00       1. soutěžní kolo
Pátek 1. 9. 2017  7.30  – 19.00       2. soutěžní kolo
Sobota 2. 9. 2017  7.30  – 18.30       3. soutěžní kolo
Neděle 3. 9. 2017  7.30  – 17.30       Finálové kolo

Albatross Golf Resort, Sokolská 162, 267 16  Vysoký Újezd

inzerce_E15_RB.indd   1 21.08.17   8:55

Zeman: Policie nezvládla 
vyšetřování Babiše
Prezident Miloš Zeman chce 
věřit, že za žádostí o vydání 
Andreje Babiše a Jaroslava 
Faltýnka k trestnímu stíhání 
není ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD). Záležitost 
podle něj nezvládli někteří 
podřízení policejního prezi-
denta Tomáše Tuhého. Řekl 
to v rozhovoru pro server 
Blesk.cz. 
 

Projekt památníku 
v Letech bude za rok
Na místě vepřína v Letech 
na Písecku, který stojí v pro-
storu bývalého koncentrač-
ního tábora pro Romy, vznik-
ne v budoucnu památkový 
areál. Během diskuse v Mu-
zeu romské kultury v Brně to 
řekl ministr kultury Daniel 
Herman (KDU-ČSL). Podoba 
památníku by měla být zná-
má za rok. 

VŠ dostanou z rozpočtu 
o 700 milionů víc
Současný návrh rozpočtu 
na rok 2018, který ministr fi-
nancí Ivan Pilný (ANO) musí 
do konce srpna poslat vládě, 
počítá s navýšením peněz 
pro vysoké školy o sedm set 
milionů korun oproti letoš-
nímu rozpočtu. Vyplynulo  
to z jednání Pilného s před-
sedou České konference rek-
torů a rektorem Univerzity 
Karlovy Tomášem Zimou.  

Zadání soutěže o budovu 
pro Epopej je dokončeno
Pražský Institut plánování 
a rozvoje brzy odevzdá ma-
gistrátu urbanistickou stu-
dii rozvoje Těšnova. Studie 
je prvním krokem k vypsání 
soutěže na stavbu galerie, 
do které bude umístěna 
Slovanská epopej Alfonse 
Muchy. Do konce srpna by 
mělo být hotovo také zadání 
soutěže pro stavbu galerie.  
/čtk/  sledujte e15.cz

Krátce

274747/16� inzerce

oDs vyčkává 
s podporou 
kubery
Pokud se ODS podaří 
dosáhnout dvouciferné-
ho výsledku ve volbách 

do Poslanecké sněmovny, 
vybere krátce po nich prezi-
dentského kandidáta. Podle 
šéfa poslanců občanských 
demokratů Zbyňka Stanjury 
by karta jednoznačně padla 
na senátora a primátora 
Teplic Jaroslava Kuberu.

„Rozhodli jsme se, že nyní 
budeme věnovat veškerou 

energii sněmovním volbám 
a své rozhodnutí o prezident-
ském kandidátovi oznámíme 
v pravý čas. Mělo by to být 
těsně po parlamentním ple-
biscitu,“ řekl v rozhovoru pro 
deník E15 Stanjura. Dodal, že 
stejně jako většina stran čeká 
ODS na to, kolik hlasů v říjnu 
získá. „Od výsledku voleb se 

budou odvozovat šance stra-
nických kandidátů na hlavu 
státu. Předpokládám, že se-
nátor Kubera by byl naprosto 
logickým kandidátem ODS. 
Myslím, že bychom se určitě 
domluvili,“ dodal.

I Kubera řekl, že své roz-
hodnutí sdělí až po sněmov-
ních volbách. Předpokládá 

totiž, že se pak objeví další 
uchazeči o Hrad. „Když si 
mezi nimi najdu svého favori-
ta, do souboje nepůjdu,“ pro-
hlásil nedávno. V opačném 
případě se na rozdíl od ostat-
ních adeptů neopře o pod-
pisy padesáti tisíc občanů, 
ale o podporu senátorů. /tto/
 rozhovor str. 10-11. 
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n Ani tři roky po zahá-
jení insolvence se zá-
ložnou WPB Capital 
není o jejím konkurzu 
rozhodnuto. Teprve 
nyní padl verdikt, kte-
rý soud bude vlastně 
krach řešit. 

Daniel Novák

Kauza zkrachovalé kam-
peličky WPB Capital se 
po třech letech od zahá-
jení insolvenčního řízení 
posunula o krůček vpřed. 
Nejvyšší soud České repub-
liky rozhodl, že spletitý 
případ doprovázený rozbroji 
bývalých spolumajitelů bude 
řešit obchodní soud v Brně, 

uvádějí dokumenty zveřejně-
né v insolvenčním rejstříku. 
To je však jen zlomek právní 
bitvy kolem kampeličky. 
WPB je účastníkem v desít-
kách soudních pří.  

Záložna si 
v obchodním 
rejstříku 
dala přenést 
sídlo do Brna 
v únoru 
2014. To bylo 
v době, kdy 
už tři čtvrtě 
roku na zákla-
dě předběžného 
opatření České 
národní banky nemohla 
získávat nové členy a přijí-
mat vklady. 

Insolvenční řízení začalo 
v květnu 2014. V červnu 
centrální banka odejmula 

kampeličce licenci. Odůvod-
nila to umělým zvyšováním 
kapitálu z peněz záložny, na-
býváním nedovolených typů 
cenných papírů a obcháze-

ním limitu angažova-
nosti. 

„V Brně je 
větší mafie,“ 
shrnul důvody 
pro konání 
insolvence 
na jihu Mo-

ravy advokát, 
který si nepřál 

být jmenován. 
Policie od června 

stíhá brněnského 
krajského soudce Jana 

Kozáka kvůli podezření ze 
zneužití pravomoci. Pod pal-
bou kritiky odešla na vlastní 
žádost z insolvencí na jiný 
úsek soudkyně Eva Krčmá-

řová. Její manžel Zdeněk 
Krčmář je jako předseda 
senátu podepsaný pod roz-
hodnutím Nejvyššího soudu, 
jímž insolvence WPB spadla 
do Brna. Paradoxně však 
kampelička i firma Tapovan, 
která insolvenční řízení 
odstartovala, přesunu před 
brněnský soud oponovali. 

Tapovan vedení kampelič-
ky WPB obviňuje z napojení 
na Pavla Petroviče, bývalého 
spolumajitele kampeličky 
a specialistu na zakládání 
společností v daňových rá-
jích. Ten je od roku 2011 s bý-
valými partnery ze záložny 
v čele s Patrikem Buganem 
na válečné stezce. WPB a Ta-
povan se vzájemně obviňují 
z nekalých machinací. 

Existovalo podezření, 
že úvěry z WPB dostávaly 

insolvenci kampeličky  
WPb převezme soud v brně

Přes čtyři  
tisíce klientů  

dostaly ze státního  
Fondu pojištění vkladů

2,7
miliardy korun.

„prázdné schránky“ napoje-
né na představitele záložny. 
Následně bylo obviněno 
sedmnáct představitelů 
kampeličky. V loňském roce 
následovalo policejní zajiště-
ní nemovitostí, které fungo-
valy jako zástavy k úvěrům 
od WPB Capital, uvedl již 
dříve server Česká pozice. 

Kampelička se naopak 
bránila, že správní řízení 
centrální banky bylo pro-
vázeno „mnohými nestan-
dardnostmi, kabinetním 
jednáním České národní 
banky, a především mno-
hými pochybeními správ-
ního orgánu a porušeními 
nejrůznějších zákonných 
předpisů“. Správní řízení prý 
navíc Česká národní banka 
vyhlásila na základě záměr-
ně zkreslených a nepravdi-
vých anonymních podání.

Záložna WPB zkrachovala 
v roce 2014. Více než čtyři 
tisícovky klientů pak ze stát-
ního Fondu pojištění vkladů 
dostaly celkem 2,7 miliardy 
korun. To bylo 99 procent 
peněz, které měli v kam-
peličce uloženo. Klienti se 
mohou hlásit do konce října.
 více e15.cz

na letišti v chrUDimi představila v sobotu společnost 
SvoS Přelouč obrněné vozidlo Perun, které vyvinula pro vojáky 
z prostějovské 601. skupiny speciálních sil. Čtyři stroje použi-
telné v obraně i v boji budou dodány příští rok, první se právě 
testuje. armáda zaplatí za vozidla celkem 94,5 milionu korun. 

PERUn PRo voJáKy
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n Společnost Upvest 
se v Česku pokouší 
zavést nový způsob 
nákupu nemovitostí 
určený pro developery 
i drobné investory.

Nguyen Thuong Ly

Pražská Rezidence U Grébov-
ky se stala prvním projektem 
kolektivního investování, 
které chce v Česku prosazo-
vat zakladatel společnosti 
Upvest David Musil. Lidé 
do Grébovky zatím vložili 
necelé dva miliony. „Průměr-
ná výše investice se pohybuje 
kolem padesáti tisíc korun,“ 
řekl Musil. Upvest tak chce 
vybrat pět až patnáct mili-
onů, i když celkové náklady 
na rezidenci přesahují sto 
milionů korun.

Nápad na kolektivní inves-
tování pochází ze zahraničí. 
Spočívá v tom, že Upvest 
nabídne stavební projekt 

a cílovou částku, kterou je 
třeba od drobných investo-
rů shromáždit. Peníze pak 
poskytne developerovi v po-
době podřízeného neboli me-
zaninového úvěru, jenž spolu 
s bankovním 
úvěrem pomá-
há financovat 
dostavbu. 
Po dokončení 
projektu dosta-
nou inves-
toři pěti- až 
osmiprocentní 
výnos, slibuje 
projekt.

Musil do pro-
jektu přilákal 
dvě známá 
jména v oboru – právníka 
Jana Holáska a Petra Malíka. 
Ten působil ve skupině PPF 
a nyní je finančním ředitelem 
Moravské stavební. Oba zase-
dají v takzvané investiční ko-
misi Upvestu, která schvaluje 
nabízené projekty. Kromě 
Grébovky má v současnosti 
rozjednané tři další. Malík 

je neupřesnil s tím, že žádný 
není od Moravské stavební.

 „Jednání s fondem či 
individuálními investory 
bývají složitá, zdlouhavá a 
provázená vysokými nároky 

na zhodnoce-
ní. To může 
být pro deve-
lopery velmi 
nákladné,“ 
říká Malík, 
podle něhož 
Upvest proces 
zjednodušuje 
a standardi-
zuje. 

Analytik 
společnosti 
Deloitte Mi-

chal Melč ale uvádí i nevýho-
dy. „Vždy záleží na zvážení 
rizika vůči výnosu. Pokud 
bych koupil přímo dluhopisy 
realitní společnosti, tak je to 
jen moje riziko vůči ní. Když 
na to půjdu přes crowdfun-
ding, je tam další článek, 
který přináší prvek nejisto-
ty,“ říká Melč. více e15.cz

Finančníci rozjíždějí  
realitní crowdfunding

Po dokončení 
stavebního 
projektu dostanou 
investoři pěti- až 
osmiprocentní 
výnos, slibuje 
Upvest.

http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/kauza-kampelicky-wpb-teprve-po-trech-letech-padl-verdikt-ktery-soud-bude-insolvenci-resit-1336613
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/znama-jmena-ceskeho-realitniho-byznysu-rozjizdeji-kolektivni-investice-do-nemovitosti-1336629


www.e15.cz | 5 |

n V bývalém odkališti 
u Sokolova leží dva-
krát více lithia než 
na podobném ložisku 
na Cínovci, pro které už 
má firma vlastněná RSJ 
Investments všechna 
povolení.

Jan Stuchlík

Lithium by se v Česku 
nemuselo těžit jen na kruš-
nohorském Cínovci. Společ-
nosti Sanaka Industry, kterou 
vlastní investiční fond RSJ 
Investments, se otevírá cesta 
k těžbě z odkaliště po bývalé 
těžbě barevných kovů v Hor-
ním Slavkově u Sokolova. 
Projekt získal v srpnu souhlas 
ministerstva životního pro-
středí v procesu posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

„Teď bude muset být na lo-
žisku stanoven dobývací pro-
stor. Žádost o povolení těžby 
bychom mohli podat zhruba 
za rok,“ uvádí mluvčí Sanaka 
Industry Martin Frýdl.

Fond spravující peníze mi-
liardáře Karla Janečka a jeho 
partnerů ze společnosti RSJ 
vlastní také společnost Cíno-
vecká deponie, která získala 
všechna potřebná povolení 
pro těžbu na podobném typu 
ložiska na Cínovci už loni. 

V Horním Slavkově je 
ovšem lithia více než dvojná-
sobek. Geologický průzkum 
zásoby vyčíslil na 5400 tun 

čistého lithia. Lithné slídy se 
do odkaliště dostaly napla-
vením odpadu z těžby cínu, 
wolframu a mědi, která 
skončila v roce 1991. Celkem 
by těžba měla trvat 13,5 roku. 
Ročně chce firma odtěžit 
a v úpravně přímo u odkali-
ště zpracovat 360 tisíc tun 
suroviny. Z nich firma získá 
necelých 65 tisíc tun lithného 
koncentrátu, který slouží 
k výrobě uhličitanu lithného. 
Ten už se používá třeba při 
výrobě baterií.

Proti těžbě se na letošním 
veřejném projednávání po-
stavila část obyvatel Horního 

Slavkova, kteří se obávali 
zvýšeného provozu kamionů 
přepravujících vytěženou 
rudu. Jednou z podmínek 
ministerstva životního pro-
středí proto je, že při těžbě 
bude Sanaka dopravovat 
rudu pásovým dopravníkem 
k železniční vlečce.

Libor Winkler, partner 
fondu RSJ Private Equity, loni 
prohlásil, že fond chce pro 
těžbu na Cínovci a ve Slavkově 
najít strategického partnera. 
„V tuto chvíli žádná zásadní 
jednání neběží. Pokračujeme 
sami v přípravách na zahájení 
těžby,“ dodává Frýdl.

V lokalitě Cínovce by 
mohla těžba začít kolem roku 
2019. I tam musí vzniknout 
linka na oddělování lithné 
slídy. „Start těžby závisí 
také na tom, kdy se podaří vy-
budovat odběratelský řetězec 
připravený surovinu zpraco-
vávat. Doufáme, že v Česku 
skutečně vznikne návazný 
průmysl,“ uvádí Frýdl. 

V Česku se nachází přibliž-
ně šest procent světových 
zásob lithia. Jeho hlubinnou 
těžbu na Cínovci připravuje 
společnost Geomet austral-
ských investorů z European 
Metals. 

Fond rsJ se přiblížil k těžbě  
lithia v horním slavkově

 PRAHA | NÁPLAVKA | VSTUP ZDARMA

UVIDÍTE NA 
JEDINEČNÉ VÝSTAVĚ

31. 8. – 3. 9. 2017 FIAT PROFESSIONAL
PROFÍK VE VŠECH SMĚRECH

274963/148� inzerce

meznÍk. Bývalým dolem u obce Cínovec vede státní hranice. Dělí tak i podzemní ložiska lithia.
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lékárníci 
chtějí zrušit 
slevy na léky
Intenzivně lobbovat za za-
vedení pevných doplatků, 
které pacienti platí za léky 
na recept, chtějí na podzim 
lékárníci. Změnilo by to 
podnikání lékáren a jejich 
marketing. Lékárny už 
by si nekonkurovaly tím, 
za jakou částku vydají lék 
na recept s regulovanou 
cenou. 

Srovnání doplatků 
ve všech lékárnách je cílem 
nově vznikající iniciati-
vy Vaši lékárníci, kterou 
zakládá skupina mladých 
nadšenců z oboru. „Přinese 
to zprůhlednění systému 
financování léčiv a zlepší 
služby pro pacienta,“ říká 
David Gregor, který je 
členem nově vznikajícího 
sdružení. /ač/  více e15.cz

Výrobce armatur ABO 
hlásí rekordní tržby
Firma ABO valve, která 
vyrábí armatury a klapky 
pro průmysl, loni zvýšila 
tržby meziročně o čtvrtinu 
na rekordních 294 milionů 
korun. 

O správu mýta usilují 
také Němci a Maďaři
Do tendru na správu 
mýta v Česku se přihlásila 
německá firma T-Systems 
International a maďarská 
National Toll Payment 
Services. /čtk/

Krátce

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/lekarnici-chteji-po-volbach-zrusit-slevy-v-lekarnach-1336665
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n Opravdu zakázala 
EU výkonné vysava-
če? Nikoli. Pouze při-
nutila výrobce začít 
vyrábět kvalitnější 
výrobky.

Řada českých médií přinesla 
v posledních týdnech zprávy, 
že zbývá poslední šance 
koupit skutečně výkonný vy-
savač. Senzacechtivá média 
však jen znovu otevřela tři 
roky starou záležitost. Regu-
lace Evropské unie, o níž se 
opět mluví, platí již od září 
2014. Nyní přichází na řadu 
pouhé od počátku avizova-
né zpřísnění nastavených 
parametrů. Většina výrobců 
ale plnila tyto podmínky už 
v roce 2014, a přestože obec-
ně nelze považovat přílišnou 
regulaci trhu za vhodnou, 
v tomto případě měl zásah 
unie převážně kladný dopad. 
Z trhu zmizely ty nejméně 
kvalitní výrobky a reno-
movaní výrobci byli nuceni 
vyvinout konstrukčně zda-
řilejší techniku, jíž bohatě 
stačí motor s třetinovým 
příkonem.

Trh s vysavači byl dlouhé 
roky naprosto pokřive-
ný a podivný. Několik set 
značek se na něm pokoušelo 
ulovit zákazníky, přičemž 
základním komunikačním 
prostředkem pro prezentaci 
vysavače byl jeho příkon. 
Přitom tento parametr 
nevypovídá zhola nic o tom, 
jak vysavač vysává – pouze 
indikuje, kolik elektrické 
energie potřebuje. A že jí 
často potřeboval hodně, 
protože převážně u levných 
obchodních značek, které jen 
nakupují výrobky v čínských 
továrnách třetích stran, 
se s nějakým precizním 
utěsněním, promyšlenými 
hubicemi a perfektními spoji 
nikdo moc nezabýval. Ztráty 
a konstrukční či designové 
nedostatky se tak kompen-
zovaly výkonnými motory 
s vysokým příkonem. 

ŠANcE PrO MArKEtINg
Marketingová oddělení, a to 
i zvučných značek, použí-
vala příkon pro prezentaci 
výrobků, protože spotřebi-
telé podle tohoto parametru 
nakupovali vysavače celé 
roky. Nikdo neměl sílu cokoli 
změnit, vyžádalo by si to 

z trhu zmizí vysavače-šmejdy

 pramen Ek

Eco design regulace

od září 2014 od září 2017

Průměrná roční spotřeba < 62 kWh/rok < 43 kWh/rok

Příkon < 1600 W < 900 W

Sběr nečistot na koberci ≥ 70 % ≥ 75 %

Sběr nečistot na pevné podlaze 
se štěrbinami (např. parkety)

≥ 95 % ≥ 98 %

Množství zpětně vypuštěného 
prachu

neregulováno < 1 %

Hlučnost neregulováno ≤ 80 db(a)

Životnost hadice neregulováno
použitelná po  

40 000 kmitech  
pod tlakem

Životnost motoru neregulováno ≥ 500 hodin
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příliš prostředků a celoná-
rodní či globální osvětu. Zá-
kladní sdělení EU už v roce 
2014 přitom bylo, že příkon 
vysavače není podstatný, vý-
znamné je pouze to, jak účin-
ně sbírá nečistoty z koberců 
a pevných podlah. Případně 
kolik jich jeho filtry neza-
chytí a vypustí ven. 

A právě to přinesla tak-
zvaná eco design regulace 
spolu s energetickými štítky. 
Aktuální zpřísnění na trhu 
prakticky nic nezmění. 
Maximálně vytlačí z regálů 
ty, kteří vyráběli a nadále 
ještě vyrábějí vysavače se 
zbytečně vysokým příkonem 
(do letošního 1. září smějí 
být uváděny na trh modely 
s 1600 W).

NEjLAcINějŠí VySAVAČE ZMIZí
Unie touto eco design regu-
lací donutila výrobce, aby 
do vývoje vysavačů po le-
tech opravdu zainvestovali, 
vyvinuli nové motory, hubice 
a použili kvalitnější těsnění. 
Výrobek tak sice nemůže 
stát stejně jako „neznačková 
Čína“, rozhodně ale nesaje 
hůře. Jsou prostě celé lépe 
navržené a vyrobené, a tak 
potřebují k téže činnosti 
méně elektřiny. 

EU nastavila systém mož-
ná až příliš přísně, nicméně 
výrobcům se za cenu vyso-
kých investic podařilo tyto 
požadavky splnit. Na druhé 
straně ceny ve středním 
a vyšším segmentu se příliš 
měnit nebudou – průměr-
ná cena vysavače na trhu 
stoupne převážně proto, že 
ze hry vypadnou nejlevnější 
modely, které normu plnit 
nebudou. Navíc měl celý trh 
na přípravu několik let, tudíž 
nejde o žádnou šokovou te-
rapii hospodářské soutěže.  

FáZE 2
Štítky platné od září 
2014 jsou navrženy 
tak, aby zákazník 

vysavač nevybíral podle 
příkonu, nýbrž podle jeho 
skutečných schopností. 
Na štítku je tedy k nale-
zení samotná energetická 
třída, předpokládaná 
spotřeba za rok, účinnost 
sběru nečistot na pevných 
podlahách a na kobercích, 
míra emisí nečistot zpět 
vypouštěných do ovzduší 
a hlučnost. 

Pochopitelně systém 
nevyhovuje všem výrobcům 
vysavačů. Firmy dominující 
v oblasti bezsáčkových cyk-
lonových modelů například 
namítají, že u jejich zařízení 
neklesá sací síla s tím, jak 
se plní nádoba na nečistoty. 
U sáčkových s postupným 
zaplňováním však ano. 
A v laboratořích probíhá 
měření pouze zcela no-
vých vysavačů s prázdným 
filtrem, takže sáčkové z toho 
vycházejí lépe. 

Diskutuje se proto na-
příklad o úpravě způsobu 
měření, ale celkově je systém 
nastavený poměrně dobře 
a štítek jasně indikuje, jaký 
výrobek je úsporný, a přede-
vším efektivní. Vysavač by 
proto zákazníci neměli ani 
nyní, ani po 1. září, kupovat 
podle příkonu a určitě se 
nepodílet na honu za zmíně-
nými 1600 W. To nejdůleži-
tější pro správný výběr sdělí 
energetický štítek. Pak už 
se lze zabývat dodávaným 
příslušenstvím, designem 
a dalšími kritérii výběru. 

autor je šéfredaktorem časopisu 
o domácích spotřebičích sell

Lubor  
Jarkovský

Stranu připravil
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soUčástÍ PěchotnÍho boJe se postupně oficiálně stávají 
drony vybavené střelnými zbraněmi. Izraelská firma Duke 
Robotics představila zařízení tikad, výkonný malý dron vyba-
vený útočnou puškou. Stroj unese až deset kilogramů a lze jej 
ovládat na vzdálenost až několika kilometrů. Podle výrobců by 
mohl být používán nejen v pozemních střetech, ale třeba také 
při hlídkování nad mezinárodními vodami, kde řádí piráti. Duke 
Robotics nyní vybírá patnáct milionů dolarů, aby svůj bojový 
dron mohla začít sériově vyrábět. Základní cena – samozřejmě 
beze zbraně – se má pohybovat kolem 450 dolarů. 

fo
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mobil jde hacknout 
i přes displej
n Trochu krkolomný, 
ale použitelný způ-
sob, jak převzít vládu 
nad chytrým mobilem, 
sází na to, že se zaříze-
ní dostane do servisu. 

Markéta Mikešová

K bezpočtu způsobů, jak 
napadnout mobil, přidala 
Ben-Gurionova univerzita 
v izraelském Negevu další. 
Tedy popsala jej. Ve své stu-
dii varovala, že chytrý mobil 
lze ovládnout i pomocí lehce 
upraveného dotykového 
displeje. Stačí k tomu „jen“ 
infiltrovat servis mobilů 
a vyčkat, až oběť dá své zaří-
zení opravit. 

Univerzita nové riziko 
předvedla na dvou zaříze-
ních – Huawei Nexus 6P  
a LG G Pad 7.0. Výzkumní-
kům se podařilo oba telefony 
hacknout pomocí skrytého 
čipu, který namontovali 
do dotykové obrazovky třetí 
strany. Obrazovka pak do-
kázala kopírovat fotografie 
a data z aplikací nebo rovnou 
uživatele odkázala na škod-
livou stránku, pomocí které 
útočník získal kontrolu nad 
zařízením.

Zákeřnost takového útoku 
je v tom, že jej neodhalí 
antiviry, a hardware přežije 
pravidelné softwarové ak-
tualizace a tovární nasta-
vení. Motivovaný útočník 
by mohl dokázat napadený 
mobil sledovat. Aplikace je 

poměrně jednoduchá a čip 
levný, což nebrání masověj-
šímu nasazení. „Systémoví 
návrháři by se měli zamy-
slet nad designem celého 
zařízení a zavést adekvátní 
ochranu“ napsali výzkumní-
ci ve studii.

Univerzita uvádí, že až 
polovina majitelů chytrého 
telefonu si někdy poškodila 
nebo rozbila displej a byla 
nucena si jej nechat vymě-
nit. Hrozba útoku je tedy 
reálná.

Zůstává ale otázkou, 
proč by se někdo v servisu 
něčeho takového dopouštěl. 
Pravděpodobnost napade-
ní je tedy daleko nižší než 
u softwarového útoku.

  autorka je redaktorkou Živě.cz

PUšKy vE vZDUCHU



n Pokles zájmu za-
hraničních investorů 
je způsoben přede-
vším nejistotou nad 
těžko odhadnutel-
ným vývojem v zemi.

Přímé investice ve výši 
pěti miliard dolarů, jež 
v letošním prvním pololetí 
přitáhlo Turecko ze zahra-
ničí, představují v meziroč-
ním srovnání pokles o osm 
procent. Evropská unie se 
na celkové částce podílela 
asi 2,7 miliardy dolarů. 

S odvoláním na turecký tisk 
o tom informovala kance-
lář proexportní agentury 
CzechTrade v Istanbulu.

Peníze mířily hlavně do fi-
nančního sektoru, ener-
getiky a zpracovatelského 
průmyslu. Během letoš-
ních prvních šesti měsíců 
v Turecku vzniklo necelých 
2,5 tisíce nových firem 
vlastněných zahraničním 
kapitálem. Jejich celkový 
počet překročil hranici 55 
tisíc společností.

Meziroční pokles investic 
může souviset s nejistotou 
ohledně dalšího vývoje 

v zemi, v níž vládne auto-
ritativní režim prezidenta 
Recepa Erdogana. Zhruba 
u čtyřiceti procent firem 
vlastněných zahraničním 
kapitálem pochází investor 
z Evropské unie. Vztahy 
Turecka se v poslední době 
prudce zhoršily hlavně 
s Německem. Prezident Er-
dogan vyzval zhruba milion 
tureckých voličů žijících 
v Německu, aby nehlasovali 
v zářijových volbách pro 
kancléřku Angelu Merke-
lovu či kandidáty strany 
Zelených, které obviňuje 
z protitureckých postojů. /sti/ 

turecko letos přilákalo 
z ciziny méně investic 
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n Vodní stavbu prodá-
vá za téměř 1,4 miliar-
dy brazilská skupina 
Odebrecht, kterou drtí 
korupční skandál.

Tomáš Stingl

Konsorcium vedené čín-
skou společností CTG koupí 
významnou hydroelektrárnu 
Chaglla v severním Peru. 
Zaplatí za ni 1,4 miliardy 
dolarů, uvedla agentura Reu-
ters. Prodejcem je brazilská 
společnost Odebrecht. Ta 
čelí vleklému korupčnímu 
skandálu. V několika zemích 
včetně Peru nebo Panamy 
měla pomocí úplatků získá-
vat lukrativní zakázky. Nyní 
potřebuje nashromáždit pe-
níze, protože jí na pokutách 
hrozí až 2,6 miliardy dolarů.

Nákup hydroelektrárny 
na řece Huallaga o výkonu 
456 megawattů je první 
investicí čínské, státem 
vlastněné společnosti CTG 
v Peru. Obchod ale musí 
nejprve schválit peruánské 
ministerstvo spravedlnosti 
a čínské regulační orgány.

K transakci přitom do-
chází v období, kdy čínský 
boom v Latinské Americe 
a Karibiku „chladne“. Nová 
čínská strategie začíná 
stavět na větší opatrnosti při 
investicích v zámoří. Uvádí 
to čínsko-latinskoamerický 
ekonomický bulletin zpra-
covaný Bostonskou univer-
zitou. Region loni dovezl 
čínské zboží za 113 miliard 
dolarů, což představuje 
meziroční pokles o 14 pro-
cent. Přímé investice loni 
také klesly na 3,3 miliardy 
dolarů oproti 4,4 miliardy 
v roce 2015.  Ochlazení se 
ale netýká jednoho odvětví. 
„Čína udržuje v regionu 
svou přítomnost v těžebním 
průmyslu i přes pokles cen 
surovin, zatímco ostatní 
země jako USA couvají,“ 
konstatuje studie.

Za akvizice a fúze v Latin-
ské Americe utratili Číňané 
loni v meziročním srov-
nání více než dvojnásobek 
peněz – 12,4 miliardy dolarů. 
Téměř 60 procent čínských 
nákupů v posledních pěti 
letech přitom mířilo v tomto 
regionu právě do těžebního 
průmyslu.

čína kupuje 
elektrárnu 
v Peru

Bisnode: Obliba firem s nízkým kapitálem stoupá

Stále více podnikatelů zakládá společnosti s ručením 
omezeným s nízkým základním kapitálem. Za první půl-
rok 2017 této možnosti využilo 84 procent nově založe-
ných firem, zatímco ve srovnatelném období 2014 to bylo 
64 procent. Vyplývá to z databází společnosti Bisnode.  

Venezuelská armáda už ovládá dvacet firem v zemi

Důstojníci venezuelské armády stále více zaujímají funkce 
ve vedení firem z nejrůznějších oborů. I tím se autoritář-
ský prezident Nicolás Maduro snaží udržovat loajalitu ar- 
mády. Jen za poslední tři roky vzniklo ve Venezuele 14 no-
vých firem, jež ovládá armáda. Celkem jich je už dvacet.

S&P zlepšila výhled úvěrového ratingu Maďarska

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) 
zlepšila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Maďar-
ska ze stabilního na pozitivní. Signalizovala tím možné 
zvýšení ratingu ze současné úrovně BBB–. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

austrálie 1 17,486

Čína 1 3,321

dánsko 1 3,507

eMu 1 26,085

chorvatsko 1 3,518

Japonsko 100 20,136

kanada 1 17,667

Maďarsko 100 8,560

Norsko 1 2,827

Polsko 1 6,124

Rusko 100 37,362

Švédsko 1 2,745

Švýcarsko 1 22,908

Turecko 1 6,355

usa 1 22,098

velká Británie 1 28,339

Kurzovní lístek ČnB Platnost od 25. 8. 2017 

název Kurz [Kč] Změna  [%]

ceTv 92,00    -0,43  

ČeZ 423,00    0,00  

erste Bank 946,80    1,88  

Fortuna 148,90    0,27  

kofola 415,00    -0,22  

kB 987,00    -0,40  

Moneta 77,10    -0,90  

o2 cR 277,30    0,25  

Pegas 1010,00    -0,88  

Philip Mor. ČR 15 600,00    -2,44  

TMR 710,00 4,41

unipetrol 295,00    1,03  

vIG 660,90    0,44  

Celkový objem (v tisících korun)   450 980

akcie na pražské burze 25. 8. 2017

vměšovánÍ. Prezident Erdogan v posledních týdnech nabádá zhruba milion turků žijících 
v německu, jak mají hlasovat v tamních zářijových volbách. 
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PRÁVĚ V PRODEJI

JEDINEČNÁ VÝSTAVA
Bazar

Reportáž

Srovnání

Auta na náplavce
Ve čtvrtek začínáme!

Nissan Micra

První
dojmy

Volkswagen T-Roc

Renault Zoe

Proč se u nás dálnice 
neopravují v noci

Lada 2101
Nesmrtelný soudruh

35/2017 24 Kč 1,26 !

STARTUJE JEDINEČNÁ PODÍVANÁ! 10 VÝSTAVNÍCH PREMIÉR

Muzeum čokolády v Táboře

31. 8. – 3. 9.

Seat Ibiza

str01_TITUL.indd   1 25.08.17   10:33 VSTUP ZDARMA31. 8. – 3. 9. 2017

264743/279� inzerce

n Rekonstrukce vál-
kou poničené země je 
šancí pro české firmy.

O podpoře v boji proti 
radikálům z takzvané-
ho Islámského státu (IS), 
o humanitární pomoci 
i o možnostech spolupráce 
při poválečné obnově země 
včera hovořil český premiér 
Bohuslav Sobotka v Bagdádu 
se svým iráckým protějškem 
Hajdarem Abádím.

„Česká republika není 
jenom formálním členem 
(mezinárodní koalice proti 
IS), ale velmi aktivním čle-
nem,“ řekl Sobotka českým 
novinářům. Upozornil, že 
Irák je v posledních dvou 

letech největším dovozcem 
zbraní z Česka. Do blízko-
východní země putovala 
například munice, samopaly 
či bitevníky L-159 ALCA. 
Právě pilotům a technikům, 
kteří se o tyto letouny starají, 
pomáhají dosud s výcvikem 
v Iráku tři desítky českých 
vojáků. „Bojujeme společ-
ně s Iráčany, s Kurdy proti 
Islámskému státu,“ uvedl šéf 
české vlády. Do Iráku z Česka 
putovala v letech 2012 až 
2016 také humanitární po-
moc za 93,6 milionu korun. 
Letos na pomoc blízkový-
chodní zemi Česká repub-
lika vydala už 65,5 milionu 
korun.

Do budoucna vidí Sobot-
ka značný potenciál pro 
uplatnění českých firem při 
obnově oblastí zničených 
boji. Připomněl, že řada sou-
kromých firem již s Irákem 
uzavřela významné obchod-
ní dohody. Češi by mohli 
s Bagdádem spolupracovat 
například v petrochemickém 
průmyslu, kde je na co na-
vazovat. Podle úřadu české 
vlády dodaly až 60 procent 
současných iráckých kapacit 
na zpracování ropy firmy 
z bývalého Českosloven- 
ska. /čtk/

sobotka jednal 
v bagdádu 
o poválečné 
obnově iráku

Irácké vládní jednotky dobyly 
z rukou organizace Is město 
Tall afar na severu země. 
už v sobotu velení iráckých 
jednotek oznámilo, že vládním 
oddílům zbývá obsadit asi pět 
procent města, které Is ovládl 
v červnu 2014. Tall afar byl 
posledním větším městem, 
kde Is v Iráku držel pozice. 

Poslední bašta is 
v zemi padla

chtěJÍ normálně žÍt. tři stovky diváků si výjimečnou akci 
pochvalovaly. „Potřebujeme žít jako normální lidé, chodit do kina 
i na další veřejné akce,“ řekl jeden z nich Džavád abú Ramadán.
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Obyvatelé Pásma Gazy 
mohli v sobotu večer 
poprvé po třiceti letech 
zhlédnout film v klasickém 
kině. Biografy v Pásmu, jež 
ovládá hnutí Hamas, ne- 
existují, protože je radi-
kální islamisté považují 
za bezbožné. Sobotní 
veřejné promítání Hamas 
výjimečně povolil, na pro-
gramu byl film o Palestin-
cích v izraelských vězeních.

Kina v Pásmu Gazy byla 
uzavřena v osmdesátých 
letech, když vypukla první 
intifáda (ozbrojené povstá-
ní Palestinců proti izrael-
ské okupaci). Po prvním 
požáru kina, který zřejmě 
způsobili radikální islamis-

té, se další provozovatelé 
kin báli promítat.

Od té doby klasická 
kina v Pásmu neexistují. 
V posledních letech se 
už ale občas promítají 
filmy na soukromých 
akcích a letos na jaře se tu 
konal filmový festival pod 
širým nebem se snímky 
o lidských právech. Cílem 
festivalu bylo zvýšit pově-
domí o těžkém životě lidí 
ve dvoumilionovém Pásmu 
Gazy, které je už deset let 
předmětem blokády Izraele 
a Egypta kvůli jeho vedení 
radikálním Hamasem. V so-
botu promítaný snímek se 
příznačně jmenoval Deset 
let. /čtk/

v gaze promítalo 
kino. Po desetiletích 

stěhování 
sídla nato 
se protahuje

Severoatlantická alian-
ce musí změnit časový 
rozvrh svého nastěhování 
do nového hlavního sídla 
v Bruselu. Přesun měl být 
završen do konce letošní-
ho roku, ale plán selhává.

Konkrétním důvo-
dem odkladu termínu je 
problém s novým počí-
tačovým systémem. Pro 
ochranu ústředí aliance 
před možnými teroristic-
kými a kybernetickými 
útoky byl vyvinut důmy-
slný bezpečnostní systém. 
Ten zahrnuje mimo jiné 
více než tisíc kamer a sys- 
témů vstupní kontroly, 
které jsou mimo jiné 
schopné rozpoznávat oční 
duhovky. Odpovědnost za 
tento nový systém nese 
americká firma Lockheed 
Martin.

Odklad s sebou ponese 
také zvýšení nákladů. 
Místo původního horního 
limitu 1,12 miliardy eur 
schváleného členskými stá-
ty se už hovoří o 1,17 mi- 
liardy eur, což je v přepočtu 
rozdíl více než miliardy 
korun. /čtk/
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oDs nepůjde do vlády,  
která nesníží daně
n Šéf volebního štábu ODS zbyněk stanjura vylučuje 
účast v příští vládní sestavě, kde by jeho strana neprosadila 
dvanáct pro ni nepřekročitelných požadavků. Patří mezi 
ně hlavně snižování daní a byrokracie. „Staneme se 
součástí jen takové vlády, která bude mít z našeho pohledu 
smysluplný program. Chtěli bychom být v koalici, která 
bude pro něco, a ne proti něčemu,“ říká s tím, že v opačném 
případě půjdou občanští demokraté znovu do opozice.

Pavel Otto

 Před prázdninami jste 
řekli, že přes léto necháte 
voliče odpočinout od po-
litiky. Co chystáte na září, 
kdy se rozjede horká fáze 
předvolební propagace?
 Spustíme kontaktní 
kampaň. Třeba v Morav-
skoslezském kraji projedu 
se svými kolegy všech tři 
sta obcí a měst. Souběžně 
s tím poběží billboardová 
a digitální kampaň. Naši 
kandidáti mají také různé 
osobní propagační mate- 
riály, které budou rozdávat. 
Zcela klíčová budou setká-
vání s voliči.

 
 Sázíte na kontaktní 

kampaň proto, že to dělají 
i ostatní strany?
Považuji ji za nejúčinnější 
a z hlediska nákladů za nej-
levnější.

 
 Využijete celý zákonný 

limit 90 milionů korun?
Z pozice předsedy volebního 
štábu to hlídám. Předpo-
kládám, že strop v plné výši 
nevyčerpáme.

 
 Jak konkrétně bude 

začátek ostré kampaně 
vypadat?
Symbolicky ji prvního září 
odstartujeme v Brně, pro-
tože je uprostřed republiky. 
Odtamtud se pak rozjedeme 
na mítinky. Na říjen chystá-
me překvapení. Dopředu ho 
ale prozrazovat nebudu.

 
 Proč jste se rozhodli 

oslovit slovenskou agentu-
ru Komplot, která v prezi-
dentských volbách pomohla 
Andreji Kiskovi k vítězství 
nad favorizovaným Rober-
tem Ficem? Připomenu, 
že jejím spolumajitelem je 
Adam Znášik, který řekl: 
Podobně jako Fico na Slo-
vensku je u vás populární 
šéf hnutí ANO Andrej Babiš, 
což ale neznamená, že má 
volby vyhrané.
Předseda ODS Petr Fiala 
na ni dostal doporučení. 
U poradců je důležité, abyste 
si s nimi rozuměl nejen 

po profesionální stránce, ale 
i lidsky. A to se nám podařilo. 
Agentura postupně zmapo-
vala situaci na české politické 
scéně a před necelým rokem 
nám předložila koncept, jak 
dosáhnout co možná nejlep-
šího volebního výsledku.

 
 Co je v kampani občan-

ských demokratů nové?
Organizuji ji poprvé, ať to 
tedy posoudí nějací matado-
ři. Myslím ale, že se snažíme 
koncentrovat na hlavní téma-
ta a nekomentujeme úplně 
všechno, co se aktuálně děje. 
Za nejdůležitější považuji náš 
daňový balíček a antibyro-
kratickou revoluci. Program 
jsme koncipovali po debatách 
s odborníky i veřejností, které 
se konaly od února do po-
loviny dubna. Na problém 
byrokracie naráželi všichni 
účastníci těchto setkání. Dal-
ším pilířem jsou nižší daně 
a zjednodušení daňového 
systému, který se kontinuál-
ně komplikuje. Je třeba vydat 
se opačnou cestou.

 
 Agentura vám poradila, 

na co se máte v kampani 
zaměřit?
Naše záměry s jejími zástup-
ci konzultujeme na pravi-
delných poradách volebního 
štábu. Říkají nám, co si 
o nich jako profesionální 
marketéři myslí. Mají ale jen 
poradní hlas. Záleží na nás, 
jak se rozhodneme. Není 
to tak, že nám připravují 
agendu, hesla. Občas nám 
poradí, jak změnit slovosled 
nebo jaké vyměnit slovo, aby 
headliny byly srozumitel-
nější. V dnešní rychlé době 
musejí být sdělení maximál-
ně koncentrovaná.

 
 Děláte si interní průzku-

my?
Jistě, ale neměříme preferen-
ce. Provádíme takzvané kva-
litativní průzkumy. Zajímá 
nás, které oblasti života lidi 
trápí a kde si myslí, že by vlá-
da měla zasáhnout, a kde by 
naopak měla spoléhat na ak-
tivitu občanů. V předchozích 
kampaních jsme možná příliš 
akcentovali to, co si myslíme Fo
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absolvoval 
elektro-
technickou 
fakultu 
vysokého učení 
technického v Brně. 
Pracoval jako programátor 
ve společnosti agroprojekt 
opava eskon. Po její přeměně 
na akciovou společnost 
byl ve firmě ředitelem 
a prokuristou, do roku 2007 
vlastnil její třetinový podíl. 
Politice se věnuje od roku 
1991. v letech 2002 až 2010 
byl primátorem opavy. 
Poslancem je už druhé volební 
období, v němž opět vede 
klub občanských demokratů. 
v letošních parlamentních 
volbách je znovu lídrem 
v Moravskoslezském kraji.

zbyněk
stanjura (53)

v ODS, a méně jsme se ohlíže-
li na naše jádrové i potenciál-
ní voliče. Tentokrát to děláme 
obráceně.

 
 Co se týče preferencí, 

podle dosavadních šetření 
by vyhrálo volby ANO. Proč 
se tentokrát vůči svým sou-
peřům nevymezujete jako 
v minulosti, byť se hlavní 
zápas neodehrává mezi 
pravicí a levicí?
Vědomě jsme se rozhodli, 
že budeme dávat přednost 
programovým řešením. Kdo 
chce, vymezení vidí. Je ale 
programové. Z průzkumů 
nám vychází, že středopravý 
volič upřednostňuje pozitiv-
ní kampaň a právě návrhy 
řešení. I když občas komen-
tujeme aktuální dění, snaží-
me se, aby tato vystoupení 
byla v kampani minoritní.

 
 Drtivé vítězství hnutí, 

které stojí a padá na svém šé-
fovi, jako problém nevidíte?
Samozřejmě. Ale na rozdíl 
od mnohých jiných nyní 
nepřepočítáváme mandáty 
a nemodelujeme, jak by 
mohla nová Poslanecká sně-
movna vypadat. Nepřemýšlí-
me, s kým bychom šli do koa-
lice a s kým ne. Neohlížíme 
se na to, že když řekneme to 
či ono, tak si některé strany 
nakloníme a jiné znepřáte-
líme. V polovině srpna jsme 
představili Vyšehradskou 
deklaraci. Z našeho progra-
mu o 190 bodech jsme vybra-
li dvanáct, které jsou pro nás 
nepřekročitelné minimum. 
A současně říkáme voličům, 
že čím silnější mandát nám 
dají, tím budeme mít tako-
vých podmínek více.

 
 Skutečně z těch dvanácti 

bodů neuhnete ani o mili-
metr?
 Pokud bychom toto mini-
mum nedokázali v možné 
příští vládě prosadit, tak 
do žádné koalice nepůjdeme. 
Těch pár ministrů, které 
bychom získali, by nám 
za to nestálo. Chceme vrátit 
debatu k tomu, co má vláda 
prosazovat, jak má omezovat 
byrokracii a zvyšovat svo-
bodu. Někdo říká, že jsme se 
těmi dvanácti podmínkami 
odsoudili do opozice. Vní-
máme to opačně. Jasně jsme 
odkryli karty a řekli, s čím 
oslovíme voliče. Zcela určitě 
nepůjdeme do vlády, která 
nebude snižovat daně. Na to 
se lidé mohou spolehnout.

 
 A proč by vám měli věřit, 

když ODS před sněmovními 

volbami v roce 2010 slibova-
la totéž a pak to za Nečasovy 
vlády dopadlo jinak?
Máme tuto zkušenost, poučili 
jsme se. Některé věci rozhod-
ně opakovat nebudeme. Víme, 
že pokud něco takto silně 
slíbíme, tak to musíme splnit. 

 
 Ve Vyšehradské deklara-

ci píšete, že chcete snížení 
daní pro zaměstnance, 
snížení odvodů sociálního 
pojištění pro živnostníky 
a také alespoň zdvojnáso-
bení jejich výdajových pau-
šálů. Rovněž hodláte zrušit 
EET a zjednodušit daňová 
přiznání. Na těchto bodech 
byste se asi shodli s TOP 
09, ale zřejmě ne s ČSSD 
a v případě EET ani s ANO. 
Souhlasíte?
To se ukáže po volbách. Čím 
silnější získáme mandát, 
tím větší budeme mít šanci 
všechny tyto body naplnit. 
Proto odmítáme taktizovat, 
uhýbat. Jdeme do voleb se 
svým programem a chceme 
pro něj získat co nejvíce 
hlasů. A pokud naše progra-
mové minimum nedokážeme 

prosadit ve vládě, pokusíme 
se je stejně jako v tomto 
volebním období prosazovat 
z opozičních lavic poslanec-
kými návrhy.

 
 V deklaraci dále uvádíte, 

že jste pro odmítnutí po-
vinného závazku přijmout 
společnou evropskou měnu, 
k němuž se Česko zavázalo 
při vstupu do EU v roce 
2004. To je požadavek, kte-
rý znemožňuje spolupráci 
s TOP 09. Ani tento bod bys-
te nebyli ochotni vypustit 
nebo zmírnit?

Nevím, proč by měl znemož-
ňovat s někým spolupraco-
vat. Naši političtí oponenti 
říkají, že nechceme euro. Je 
to ale jinak. Když jsme v roce 
2004 vstupovali do EU, byla 
úplně jiná situace. V té době 
neplatilo pravidlo, že jeden 
stát ručí za dluhy jiných stá-
tů. My sami v České republice 
si máme rozhodnout, zda 
a kdy přijmeme euro. Nevi-
dím v tom nic, co by rozumný 
politik nemohl podpořit.

 
 Jak byste odmítnutí zá-

vazku prosadili v Bruselu?
Jsme přesvědčeni, že se 
začnou otevírat základní 
smlouvy. Po brexitu musí EU 
projít reformou a až tento 
proces nastane, bude záležet 
na jednotlivých národních 
vládách, co se jim podaří 
změnit. Nesmíme mít pasiv-
ní vládu, jako je ta současná, 
která něco jiného říká doma 
a něco jiného v Bruselu. 
Musíme být aktivní a hledat 
v Evropě spojence. Máme 
připravený podrobný poziční 
plán s názvem Silné Česko 
v Evropě 21. století. Myslím, 

že jsme jediná strana, která 
takový materiál má.

 
 Vidíte nějakou alternati-

vu k EU?
V tom dokumentu je jasně 
napsáno, že nevidíme. Sou-
časně ale říkáme, že pokud se 
EU nezreformuje, tak nepře-
žije. A ne proto, že by si to ně-
kdo přál. V celé Evropě klesá 
důvěra v unijní instituce a to 
je třeba obrátit. Stejně tak je 
nutné omezit byrokratickou 
mašinerii, která se na nás 
dennodenně valí v podobě 
různých nařízení a zákonů, 

jejichž implementace zatěžu-
je národní parlamenty.

 
 Asi jediným bodem, 

kde byste se bez problémů 
shodli s většinou stran, je 
zvyšování výdajů na obra-
nu. Jenže současné vedení 
rezortu nedokáže absor-
bovat ani stávající růst 
rozpočtu.
A kvůli tomu se podíl 
obranných výdajů na HDP 
stále pohybuje kolem jed-
noho procenta. My jsme už 
v tomto volebním období 
nabídli vládní koalici řešení. 
V Poslanecké sněmovně 
leží naše předloha, která by 
postupné zvyšování výdajů 
na armádu uzákonila, aby 
mohla s větším časovým 
předstihem plánovat moder-
nizační projekty. Po volbách 
jsme připraveni tento návrh 
zákona znovu předložit.

2017

volebnÍ  
rok

 Co když ale na obraně 
zůstane stejné nebo mírně 
obměněné vedení?
Každý ministr musí být mo-
torem změn. Jinak nerozhý-
be úředníky pod sebou.

 
 Byla by ODS ochotna 

toto ministerstvo řídit? 
Ptám se proto, že už delší 
dobu o něj není příliš 
zájem.
Jsme připraveni převzít 
vládní odpovědnost. Nebu-
deme si ale dopředu vybírat 
rezorty a říkat, který by byl 
lepší a který horší.

 
 Říkal jste, že vaše 

strana raději znovu used-
ne do opozičních lavic, 
než aby uhnula ze svých 
podmínek a dělala politi-
ku, která jí není vlastní. 
V kuloárech je ale často 
slyšet názor, že ODS má 
velice silnou potřebu vrátit 
se do Strakovy akademie. 
Skutečně byste něco neobě-
tovali?
Existence politické strany, 
která nechce vládnout, nemá 
smysl. Ano, chtěli bychom 
se vrátit do exekutivy. Ale ne 
za každou cenu.

 Je podle vás reálný vznik 
koalice všichni proti ANO?
Klíčový je program, od něj 
je třeba se odpíchnout. Sta-
neme se součástí jen takové 
vlády, která ho bude mít 
z našeho pohledu smyslupl-
ný. Chtěli bychom být v koa-
lici, která bude pro něco,  
a ne proti něčemu.

 V předchozích 
kampaních jsme 
možná příliš 
akcentovali to, co 
si myslíme v ODS, 
a méně jsme se 
ohlíželi na naše 
jádrové i potenciální 
voliče. Tentokrát to 
děláme obráceně.
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 S premiérem H. Abádím jsme 
se v Bagdádu shodli na další 
spolupráci v obraně a bezpečnosti 
včetně boje proti Islámskému státu,

uvedl během návštěvy 
Iráku předseda české vlády 
Bohuslav sobotka
str. 9
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Naši a ti druzí
Když někdo zakřičí Alláhu Akbar, zastřelíme ho, pravil 
starosta Benátek. A poprask byl na světě, byť zmírněný 
ujištěním, že jde o protiteroristické opatření. V Praze nic 
podobného nezaznělo. Nicméně kdyby mohly občas střílet 
pohledy jejích obyvatel, nastala by pěkná mela. Protože 
i česká metropole, stejná jako další evropské destinace, má 
výletníků odjinud plné zuby. Nejenom muslimů. Jistě, turisté 
jsou peníze. Loni jich sem přijelo rekordních 31 milionů, 
letos se čeká 33 milionů. Útraty cizinců se loni přiblížily  
230 miliardám korun.

Rozkopané ulice, zmatky v MHD, přecpané zahrádky 
a hluk v noci v důsledku protikuřáckého zákona k oblibě 
cizinců nepřispívají. Pronajímatelé 20 tisíc pražských 
bytů si mnou ruce, ostatní ne. Servis, který Praha návštěv-
níkům nabízí, má své meze. To, že se incidenty s držiteli 
jiných pasů dají zatím počítat na prstech, je útěcha. Ne 
záruka, že tomu tak bude i nadále.
 Igor Záruba

veterinář mi udělal identifikační tetování. ale já jsem chtěl 
obrázek vlka s růží v tlamě!

Nuda 
v Jackson 
Hole… Vážně?
Sympozium v Jackson Hole 
se letos neslo ve znamení uzí-
vané nudy. Alespoň tedy pro 
toho, kdo očekával přelomová 
prohlášení od dvou nejsle-
dovanějších centrálních 
bankéřů planety, Janet Yelle-
nové a Maria Draghiho. Oba 
na vrcholném dostaveníčku 
bankéřů a akademických 
ekonomů sice vystoupili, ale 
nepronesli toho mnoho, co by 
mělo na trhy bezprostřední 
dopad.

 Celková atmosféra 
sympozia – vybraná témata 
k diskuzi, klíčové příspěv-
ky a projevy – zato ovšem 
vypovídala o dlouhodoběj-
ším myšlenkovém posunu 
globálního ekonomického 
establishmentu.  Symbolicky 
jej demonstroval sám Draghi, 
když si pro svoji řeč vypůjčil 
jednu z myšlenek Karla Pola-
nyiho, rakousko-maďarského 
filozofa a ekonoma, z jeho 
knihy Velká transformace 
z roku 1944. Šéf Evropské 
centrální banky Polanyimu 
přikývl, když pronesl, že spo-
lečenský dopad otevírání trhů 

je od jistého momentu tak 
značný, že vyvolá přirozenou 
odezvu společnosti v podobě 
protekcionismu.  Draghi tak 
vlastně mezi řádky světu 
sdělil, že brexit a Trump jsou 
výsledkem až příliš liberální-
ho přístupu k otevírání trhů 
v uplynulých letech a dese-
tiletích; liberálního v tom 
smyslu, že bral příliš malý 
zřetel na nepříznivý dopad 
globalizace na jisté skupiny 
obyvatelstva (k nimž jistě pat-
ří příznivci brexitu a Trumpo-
vi voliči).

Je zjevné, že brexit i Trump 
jsou pro ekonomický esta-
blishment šokem, z nějž se 
dosud zcela nevzpamatoval, 
přičemž zároveň se snaží 
– alespoň částečně a spíše 
nepřiznaně – si z nich vzít po-
naučení. Trumpův nečekaný 
úspěch stejně jako brexit tak 
citelně proměňují smýšlení 
ekonomického establishmen-
tu, který se sice navenek snaží 
tvářit, že oba děje jsou jen 
jakousi anomálií, „chybou 
systému“, avšak zároveň pod 
jejich vlivem usiluje redefino-
vat svůj přístup ke globalizaci. 
Tak, aby ji v době nástupu 
takzvaného nového naciona-
lismu ještě vůbec zachránil. 
Nezapomeňme, že lidé jako 
Draghi a mnozí další účastníci 
sympozia jsou dětmi globa-
lizace.

Zbraní proti protekcionis-
mu a novému nacionalismu, 
který stále sebevědoměji 
uplatňují země jako Čína, 
Rusko nebo Turecko, je podle 

Draghiho a spol. další regula-
ce a přerozdělování. Takové, 
které vyjde mnohem více než 
dnes vstříc těm, kteří kvůli 
globalizaci stále povážlivěji 
ztrácejí. Opět si můžeme 
dosadit stoupence brexitu 
a Trumpovy voliče. Nepřekva-
pí tedy, když Draghi odkazuje 
právě na Polanyiho, jenž 
žádným stoupencem volného 
trhu nebyl. Naopak. Vždyť měl 
dokonce za to, že nástup naci-
onalismu včetně jeho eskalace 
do podoby dvou světových 
válek, jichž byl svědkem, 
byl reakcí na volnotržní 
ekonomický řád ustavivší se 
v souvislosti s technologic-
kým pokrokem během první 
a druhé průmyslové revoluce.

Leitmotivem letošního 
sympozia v Jackson Hole tak 
zkrátka bylo to, že zesílení so-
ciální ochrany lidí ohrožených 
globalizací je odradí od volání 
po silnějším ochranářství, 
tedy po dalších brexitech 
a Trumpech. Málo slov, pokud 
nějaká, padlo ovšem o tom, že 
to může být docela obráceně. 
O tom, že až příliš silná sociál-
ní ochrana, až příliš rozsáhlé 
regulace a přebujelé přerozdě-
lování dusí ekonomický růst 
Západu, přičemž jeho lidem 
berou činorodost a současně 
víru v globalizaci, a naopak 
zprostředkovaně – erozí 
západní ekonomické produk-
tivity – umocňují sebevědomí 
Pekingu, Moskvy či Ankary.

autor je hlavním ekonomem  
společnosti cyrrus

Komentář

Lukáš Kovanda
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n Kalifornští Queens 
of the Stone Age vydali 
nové album s poněkud 
odlišným zvukem, než 
bývalo zvykem.

Dušan Kütner

Na předchozích šesti albech 
v čele se Songs for the Deaf 
(s nímž jim výrazně pomohl 
věhlasný Dave Grohl z Foo 
Fighers a exčlen Nirvany) to 
Queens of the Stone Age ře-
zali hlava nehlava. Na novém 
a očekávaném albu Villains, 
vydaném po čtyřech letech 
od rovněž ostrého alba ...Like 
Clockwork, se překvapivě 
kytarista a zpěvák Josh 
Homme – jediný člen původní 
sestavy – rozhodl pro výrazně 
měkčí zvuk.

Odpověď na otázku proč 
lze najít u jména producenta. 
Na nové desce se jím stal Brit 

Queens otupili ostré hrany

JAK SE TOČIL 
NEJNOVĚJŠÍ FILM 
JANA SVĚRÁKA?

Film
v kinech 

od 17.8.

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

262633/626� inzerce

Frontman. Kytarista, zpěvák a skladatel Josh Homme je jedi-
ným členem kapely, který v ní působí od jejího vzniku v roce 1997.
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Queens of the stone age: 
villains

vydal: Matador Records
hodnocení: 70 %

Mark Ronson, milovník jazzu 
a swingu a člověk, který stál 
za slavným albem Back to 
Black Amy Winehouseové 
a spolupracoval i s Adele, 
Lilly Allenovou, Christinou 
Aguilerovou, Lady Gaga i Pau-
lem McCartneym.

Asi nejvíce mainstreamo-
vou skladbou je až „lenno-

novská“ Hideaway, která má 
k dřívějším punkrockovým 
až hardcoreovým nářezům 
skutečně hodně daleko.

K měkčímu poprockovému 
zvuku přispívá i Fortress, 
na níž si kapela dopomáhá 
houslovým doprovodem, 
nebo závěrečná Villains of 
Circumstances.

Obrat k melodičtějším 
písním ale v případě „krá-
loven“ neznamená žádný 
mainstream, ale výrazně 
vyšší zastoupení předchůdce 
dnešních rockových stylů 
– rokenrolu. Rokenrolové 
pasáže lze slyšet v The Way 
You Used To Do nebo The 
Evil Has Landed s výrazným 
úvodním kytarovým riffem, 
připomínajícím dřevní časy 
rocku na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let.

Nechybí ale ani pár motivů 
z oblasti psychedelické scény, 
jako například úvod celého 
alba v písni Feet Don’t Fail Me 
nebo Domesticated Animals 
s vyhrocenou kytarou, která 
asi nejvíce připomíná dřívější 
nekompromisní přístup 
kapely.

K podobnému vyznění při-
spívá v jedné z nejrychlejších 
a nejvíce energických písní 
Head Like a Haunted House 
i raritní nástroj teremin.

Staré doby připomíná 
i skladba Un-Reborn Again, 
jejíž jednotlivé sloky patří 
k nejtvrdším na albu a honosí 
se oním pověstným strojovým 
rytmem, tolik pro skupinu 
typickým. Ale i v ní v refrénu 
ubere na tvrdosti a nechá se 
doprovázet ženským sborem 
a houslovými party.

Možná si chtěl kapelník 
Josh Homme vyzkoušet něco 
nového, možná se jen s přibý-
vajícími lety přirozeně otu-
puje ostří přímočaré naštva-
nosti na svět a vše negativní, 
co v něm je. Zda se jedná 
o jednorázový úkrok, nebo 
trvalejší jev, ukáže až další 
album. I to nové ale stále stojí 
za to, byť pro skalní příznivce 
možná nebude jednoduché jej 
skousnout hned napoprvé.
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n Frankové a Saracéni 
nelítostně bojují o po-
litickou a náboženskou 
nadvládu. V napjaté 
situaci posílá bag-
dádský chalífa svému 
odpůrci Karlu Veliké-
mu obrovský dar jako 
znamení míru: slona. 
Žid Izák a jeho saský 
otrok Thankmar mají 
tlustokožce bez úho-
ny dopravit do Cách. 
Jeho smrt by velkoříše 
Franků a Saracénů 
uvrhla do další války.

PrOLOg – SASKO, 772 N. L. 

Peřím vrány prostupoval 
dým. Pták zamžoural, otočil 
hlavu a pátravě se rozhlížel 
po troskách budov, chatrčích 
prošpikovaných šípy a kopími 
a nakupených mrtvolách. Jak-
mile se ujistil, že mu nehrozí 
žádné nebezpečí, znovu upřel 
oči na kojence, na kterém 
právě přistál.

Dítě ještě žilo. Bylo za-
balené v pokrývce, ze které 
vykukoval jen obličej. Vrána 
bez ohledu na křik toho 
uzlíčku klovala do tvářiček, 
aby si ověřila, že její kořist je 
opravdu tak bezmocná, jak 
to vypadalo. Vytřeštěné oči 
dítěte se vlhce leskly a byly 
příslibem vybrané lahůdky.

Vránu provrtal šíp; po-
slední let skončil na sudu 
s obilím.

Na spáleništi se objevila 
mladá žena se zrzavými vlasy 
a lukem v ruce; rychle při-
běhla ke kojenci, sklonila se 
nad ním, zkoumavě se na něj 
zadívala a vzala ho do náruče. 
Na odchodu sebrala mrtvého 
ptáka ze sudu. Potom se s dí-
tětem i vránou uchýlila do po-
dlouhlé budovy nacházející se 
mezi troskami chatrčí.

Imminy oči si rychle zvykly 
na příšeří v hale. Ve stínech 
mezi lojovými světly poznala 
muže a ženy svého kmene; 
opírali se o stěny a šeptem 
rozmlouvali. Obávali se snad, 
že nepřítel před branami by 
mohl rozumět jejich slovům 
proneseným tady uvnitř? 
Ostatní spali na holé podlaze.

Byli mezi nimi uprchlíci 
z jiných saských vesnic, kteří 
před útokem Franků na Eres-
burg vzali nohy na ramena. 
Jestli se proroctví starého 
Droga naplní, podařilo se 
jim jejich osud jen oddálit. 
Jasnovidec před třemi dny 
prohlásil, že toto obléhání 
nikdo nepřečká bez úhony.

Otvorem nad ohništěm 
dopadl doprostřed místnosti 
paprsek světla. V jeho záři 
stál před stařešiny Osnag 
a pronášel jeden ze 
svých projevů.

To je on, pomy-
slela si Imma, 
kdo na nás 
přivolal válku. 
Tento saský 
vévoda si sám 
udělil přízvis-
ko Widukind 
– Dítě větru –, 
titul, který v dlou-
hých kmenových 
dějinách směli nosit jen 
málokteří.

Kam sahala paměť kněží – 
a jejich ústní podání pocháze-
lo až z doby, kdy byl zasazen 
posvátný strom –, nikdo si to 
jméno nepropůjčil sám. Ale 
Osnag se toho odvážil; stejně 
tak neváhal podněcovat kme-
ny proti Frankům. A teď jsou 
vesnice zpustošené, bratři 
a sestry mrtví nebo zotročení 
a poslední hrstka kdysi tak 
hrdých Sasů se choulí v téhle 
tvrzi a čeká na konec.

Poslední saská osada
dirk husEmann: slon pro karla vElikého

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 dirka 
Husemanna s názvem slon pro 
karla velikého vydaný pod 
značkou knižní klub.

Osnag se však pořád staví 
do nejlepšího světla a káže 
válku, jako by se nic nestalo.

Imma se přiblížila ke sku-
pině stařešinů, postavila se 
před Osnaga a vtiskla mu dítě 
do rukou. Vévoda zaraženě 
uchopil uzlíček.

„Postarej se o něj, Osnagu. 
Třeba se ti přece jen podaří 
jednoho z nás zachránit.“ 
S těmi slovy nechala vévodu 
a stařešiny svému osudu. 
Mlčení za jejími zády bylo víc 

než výmluvné.
Vyšla z haly 
postranními pa-

dacími dvířky, 
která sloužila 
na vhánění 
dobytka. 
Vepři ani kozy 
ale tuto cestu 

už několik 
týdnů nepo-

užili. Zásoby 
byly spotřebované 

a do obléhaných Sasů se 
nelítostně zakousl hlad. Než 
se u Eresburgu objevili Fran-
kové, byly Immě vlněné šaty 
tak těsné, že se jí látka třela 
o boky. Teď na ní stejný oděv 
visel jako na strašákovi.

Posvátný strom Irminsul 
se v záři saského léta vypínal 
k obloze. Obrovský kmen 
a košaté větve Immu pokaž- 
dé udivily. Občas před tím 
dubem nehybně klečela celý 
půlden a síla bohů ji uváděla 
v úžas. Dnes ale necítila tou-

hu uctívat Irmin. Její touha 
byla mnohem přízemnější.

Za mohutným kmenem 
Irminsulu stála polozem-
nice, zastřešený domek 
zčásti zahloubený do země. 
V chladném sklepním prosto-
ru Drogo skladoval čerstvé 
obětiny pro Irmin, jablka ze 
zapovězeného háje a kýty 
z posvátných ovcí a koz. Teď 
ale stavba sloužila jinému 
účelu.

Imma pozdravila oba 
bojovníky, kteří stáli na strá-
ži před střechou téměř se 
dotýkající země, a chystala se 
zmizet v příšeří chatrče. Rad-
bert ji však uchopil za paži 
a zadržel ji.

„Immo! Nemůžu ti znovu 
dovolit sestoupit k rukojmím. 
Kdyby se o tom stařešinové 
dozvěděli, nechal by nás Wi-
dukind přibít ke stromu.“

„Už jsi zajatcům donesl 
jídlo?“ zeptala se a cítila, jak jí 
krev stoupá do hlavy. „Chceš 
snad, aby vyhladověli? Co 
myslíš, že s tebou Widukind 
udělá, jestli necháš v téhle 
díře zdechnout jediný trumf 
proti Karlu Velikému?“

Radbert uvolnil sevření. 
„Víš stejně dobře jako já, že 
už není co jíst. To máme sami 
pojít hlady, aby Frankové 
přežili?“

Imma podržela strážnému 
před očima vránu. „Tvé po-
slední zásoby sušeného ovoce 
se nikdo ani nedotkne, Rad-

berte, buď bez obav. O tohle 
jsem se postarala sama.“

Viděla, jak se v Radberto-
vých očích zaleskla chtivost, 
když spatřil vránu. Ještě 
chvilku držel Immu pevně 
za paži, ale potom ji pustil.

„Tak dobře, u Saxnotha! Ale 
pospěš si! Při dalším útoku 
tě bude zapotřebí na pali-
sádách.“

Imma vklouzla do po-
lozemnice. Padací dvířka 
byla zapuštěná do dřevěné 
podlahy a zajištěná kopím 
protaženým dvěma smyč-
kami z konopného provazu. 
Imma zbraň vytáhla, nedbale 
ji odhodila stranou a uvolnila 
průlez. Dole panovala tma. 
Radbert by zasloužil utopit 
v sudu, pomyslela si; ten 
ťulpas opět zapomněl doplnit 
svítilny lojem.

Rozhlédla se v domku 
po lampě, zapálila ji a sestou-
pila do podzemí.

Sklepení ji uvítalo zimo-
mřivým chladem. Labyrint 
chodeb vytvářel v kamenité 
půdě takovou spleť, jako by 
tady dole přebýval obrovský 
krtek. Žádný cizinec nikdy 
nenašel z toho bludiště cestu 
ven. Bylo to dokonalé vězení.

Osnag
neváhal podněcovat

kmeny proti Frankům.
A teď jsou vesnice 

zpustošené a bratři a sestry

mrtví
nebo zotročení.
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na bilanci Je brzo. Hurikán Harvey, 
který se v sobotu už změnil v tropickou 
bouři, si v americkém texasu vyžádal 
nejméně dvě oběti a 14 osob bylo 
zraněno. na 300 tisíc lidí se ocitlo bez 
elektřiny. Bilance nejspíš bude vyšší, 

neboť záchranáři se zatím nedostali 
do některých nejhůře postižených 

oblastí. texaský guvernér Greg 
abbott včera varoval před 
silnými záplavami, které ještě 
bouře může způsobit v příštích 
několika dnech. ve městech 
Houston a Corpus Christi 
už zaznamenali až půlmetr 
srážek. Do poloviny příští-

ho týdne, kdy bouře podle 
předpovědi ustane, by mohl 

spadnout až jeden metr srážek. 
Snímky jsou z měst Port aransas, 

Rockport a Corpus Christi.
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