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Veleslavínští portýři nestíhají 
a prohlíží si mapy

VE VĚKU 45 LET
ZEMŘEL EXPREMIÉR
STANISLAV GROSS

Bývalý premiér zemřel po
dlou hé nemoci v noci na
čtvr tek. Trpěl chorobou
zva nou amyotrofická late -
rální skleró za, kdy postup-
ně ztrácel buň ky ovládající
svalové pohyby. Původem
právník působil v čes ké
politice nejprve čtyři roky
na pozici ministra vnitra,
od roku 2004 jako leader
sociálních demokratů
a posléze i jako předseda
vlády. Jako premiér vydržel
pouze jeden rok kvůli
kauze spojené s jeho nejas-
ně nabytými financemi na
pražský byt. Jedná se
o první ho zemřelého
porevolučního premiéra. 

Josef Mačí

Bývalý premiér Petr Nečas ve
středu vypovídal u soudu
v kauze zneužití Vojenského
zpravodajství. Ve své výpově-

di odmítl, že by někdo sledoval jeho
bývalou manželku Radku Nečasovou.
Podle něj k žádnému zneužití taj -
ných služeb nedošlo.

Státní zástupce Rostislav Bajger je
však přesvědčený, že se Nečas snažil
pouze pomoct obviněným zpravo -
daj cům a hlavně své současné man -

želce Janě Nečasové (bývalé Nagy-
ové). Ta je obžalována ze zneužití vo-
jenské zpravodajské služby ke sledo -
vání Nečasovy tehdejší manželky
Radky, za což ji hrozí až pět let vě -
zení. Podle Bajgera byla navíc výpo -
věď bývalého premiéra nepravdivá.
Kdyby tak soud uznal jeho vystou pe -
ní nevěrohodným, mohl by být stí -
hán za křivé svědectví.

S tím však nesouhlasí Nečasův
práv ní zástupce Josef Lžičař. „Judikát
Nejvyššího soudu vylučuje možnost
stíhání osoby pro křivou výpověď,

cítí-li se sama být ohrožena,“ uvedl
advokát. Jaké konkrétní informace
Nečas před Obvodním soudem pro
Prahu 1 řekl, není jasné. Soudkyně
Helena Králová totiž vyloučila veře-
jnost z jednání kvůli utajovaným in-
formacím.

Podle proniklých informací z Neča -
sovy výpovědi však bývalý premiér
sám v říjnu 2012 oslovil tehdejšího
ředitele vojenské tajné služby s oba -
vou o bezpečnost své rodiny. Mož-
nou hrozbu Nečas spojuje s vyjed -
náváním o prodloužení pronájmu

stí haček Gripen a prodeji bitevníků
L-159 na podzim 2012. Potvrdil tak
verzi obviněných zpravodajců On-
dreje Páleníka, Milana Kovandy
a Jana Pohůnka, že pokyn k prově -
ření premiérovy rodiny přišel „z nej -
vyšších míst.“

Nečas se vyhnul obvinění z úkolo -
vání Vojenského zpravodajství, které
může instruovat pouze vláda. Podle
advokáta Jana Vučky se bývalý pre-
miér situoval do role zdroje informa-
cí, na jejichž základě může tajná služ-
ba pracovat samostatně.

Radka Nečasová již v pondělí vy-
pověděla, že o žádném sledování ani
hrozbě nevěděla. Zpravodajci tím po-
dle státních zástupců porušili pravo-
moci, protože takovou akci by mu -
sela odsouhlasit vláda. To však odmí -
tá současný náměstek ředitele Vojen-
ského zpravodajství Libor Jílek, který
uvedl, že za určitých okolností ne-
musí kontrasledovaná osoba o prově -
řování vědět. Mohla by totiž svým
změněným chováním ohrozit celou
akci. •

Jakub Švejkovský

Před schody z vestibulu stanice
metra postává několik cestují -
cích s kufry. Po chvíli popad-
nou svá zavazadla a sami je

vynesou do 32 schodů spojujících
ves ti bul se zastávkou autobusu. Por -
týři, kteří jim mají nabídnout pomoc,
ne stíhají. Anebo si v jednu chvíli zády
k ces tujícím prohlížejí mapu Prahy.

Eskalátory totiž chybějí. Tím pro -
slula jedna ze čtyř nových stanic pro -
dlouženého metra linky A Nádraží
Veleslavín krátce po svém otevření na

Velikonoční pondělí. Problém je
v tom, že se zastávka stala nově vedle
Zličína stěžejním autobusovým spo-
jením s letištěm.  Pojízdné scho dy by
měly vést na terminál, odkud na
letiště jezdí autobus číslo 119. Tam se
ovšem momentálně nachází pouze
pevné schodiště. 

Původní plán, který zahrnoval vy-
budování železniční stanice pro drá -
hu vedoucí na letiště, s eskalátory
z vestibulu nepočítal. Stavba této že -
lezniční trati je ovšem v nedohlednu
a stěžejní spojení s letištěm musí na -
dále vést přes autobusovou zastávku.

Chybějící eskalátory zatím nahra -

zu jí zmínění portýři. Ty zaměstnává
letiště Václava Havla. Lidem u scho -
diště pomáhají od rána od pěti hodin
do desáté hodiny večerní. Průměrně
se střídají po čtyřech až šesti hod-
inách. Schodiště je nicméně natolik
frekventované a vytížené, že portýři
jsou schopni pomoci průměrně zhru -
ba jen dvěma lidem z patnácti.

O jak moc prozatímní řešení se
jedná, zatím nikdo neví. O doda teč -
ném vybudování eskalátorů se údajně
na magistrátu již začalo jednat. Jak
dlouho ještě budou portýři obdivovat
zády k cestujícím mapu Prahy je
ovšem ve hvězdách…

Praha se otřásá
Filip Krumphanzl

Když každý den přestupuji ve stanici metra Náměstí Republiky, nabízejí
se mi celkem dvě možnosti, jak svůj přestup vykonat. Buďto mohu využít
léty prověřenou formu úhlopříčného cestování, to jest schody, nebo se
mohu nechat převézt na schodech jezdících. Jsa mladý člověk cestující
většinou nalehko, volím sportovnější variantu. Nutno ovšem podotknout,
že pohyblivé stupínky jsou mnohdy lákavé.

Lidé, jež přestupují na nově otevřené stanici Nádraží Veleslavín, jsou
před touto volbou uchráněni. Podrobnosti najdete na první straně. Na
dalších stranách se též dočtete o tom, jak to vypadá s cestou prezidenta
Miloše Zemana na oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě,
či jak dopadl pokus o “třetí pražskou defenestraci“ Adriany Krnáčové.

Minulý týden byl mimořádně štědrý i na kulturní události. Naši redak-
toři a redaktorky pro vás na čtvrté straně připravili články, ve kterých se
dozvíte výsledky prestižního literárního ocenění Magnesia Litera 2015
i televizní ankety TýTý 2014.

DV TV

Hosté ve studiu:
„Nepodceňujme Babišovu kon-
centraci moci, ale v záplavě zpráv
o něm se stává, že ty opravdu
důležité pak zmizí.“

Erik Tabery
šéfredaktor Respektu

SLEDUJTE NA Aktuálně.TV

Nečas: Ke zneužití Vojenského zpravodajství nedošlo

Brusel jde po
Googlu
Pokuta až šest miliard dolarů
hrozí internetové společnosti
Google za zneužití dominant-
ního postavení na evropském
trhu s vyhledavači. Podle
Evropské komise společnost
upřednostňuje ve vyhledávání
své služby před službami
konkurence. Kromě pokuty
bude muset Google nejspíš
změnit i svůj obchodní  model.
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Karolína Kubiková

Mimořádnou schů -
zi svolaly na úterý
opoziční strany
TOP 09 a ODS,

aby projednaly odvolání Adria -
ny Krnáčové z místa primá-
torky kvůli kauze Škodova
paláce. Návrh se jim nepodaři-
lo ani zařadit do oficiálního
programu. 

Praha se soudí se společnos-
tí Copa Retail, která Škodův
palác vlastní. Krnáčová se
měla bez vědomí rady dohod-
nout se zástupkyní této spo -
lečnosti na výběru právní kan -
celáře, která bude Prahu u
sou du zastupovat. Ve sporu je
kvůli údajně předraženému
nájemnému, o jehož snížení
magistrát usiluje. Primátorka
pochybení odmítá a radním
předložila materiál, kterým
město smlouvu s vybranou
právní kanceláří rozvázalo.

Primátorku během rozpra -
vy o programu kritizovali pře -
devším opoziční zastupi te -
lé.  „Samozřejmě že je normál-
ní, když někdo jedná s pro ti -
stranou. Ale není normální,
když se s ní baví o právním za-
stoupení města a zamlčí to v
radě, když přijde na řadu vý -
běr právní kanceláře. Primá-
torka jednala v rozporu se zá -
jmy města," řekl šéf zastupi -
telů TOP 09 a nezávislých
 Václav Novotný. 

Bývalý primátor Bohuslav
Svo boda Krnáčovou vyzval,
aby se k problému postavila
če lem a odstoupila. Zmínil i
problémy s hospodaře ním
Trans parency International za
doby jejího vedení.  Někteří
členové Trojkoalice považují
jednání primátorky za chybu,
která vznikla spíše nedopat -
řením než záměrem.  Sama
Krná čová pouze v úvodu dis -
kuze řekla, že důvod schůze je
podivný a že by nikdy nejed-
nala protizákonně, aby poško -
dila zájmy Prahy. Výsledek jed-
nání se dal dopředu očekávat,
Top 09 a ODS měly dohroma -
dy jen 23 hlasů, ačkoliv Piráti
podpořili zařazení kauzy do
programu.  

Krnáčová sice ustála mi-
mořádné jednání zastupitelst-
va, míří na ni ale dvě trestní
oznámení. První podal před
více než 14 dny zastupitel Top
09 Marek Prchal, kterému
omy lem přišel e-mail o do-
hodě s Copa Retail určený pro
poradce Krnáčové, právníka
Petra Prchala. V tomto týdnu
se k němu přidal celý klub Top
09 a nezávislých, podle které -
ho měla Krnáčová porušit po -
vinnosti při správě cizího ma-
jetku, pravidla hospodářské
soutěže, zneužít pravomoc
úřední osoby a domluvit vý -
hodu při zadání veřejné za-
kázky.  

•

Jiří Svatoš

Politické rozhodnutí o
tendrech na stav bu
jaderných bloků chce -
me učinit v první polo -

vině letošního roku, pro hla -
šoval po nedávné návštěvě Ko-
rey premiér Bohuslav So botka
(ČSSD). Ten v Asii lobboval za
to, aby se tamější fir my účast-
nily dostavby dukovanské a te -
melínské elektrár ny.

V době, kdy svá slova pro -
nášel, mu však muselo být jas-
né, že výběrová řízení na do -
stavbu českých jaderných za-
řízení v dohledné době vypsá-
na nebudou. Brání tomu to, že
vláda stále neschválila aktuali -
zaci Státní energetické kon-
cepce (ASEK). 

„K reálnému projednávání
akčního plánu rozvoje jaderné
energetiky (v němž by případ-
né rozšíření Temelína a Duko-
van bylo právně zakotveno –
pozn. red.) dojde až po pro-
jednání aktualizace ASEK,“
upo zornil před časem ČTK
vlád ní tiskový odbor.

Oba dokumenty přitom už
měly být dávno projednány.

Sobotkův tým s jejich schvá -
lením původně počítal nejpoz -
ději do konce letošního ledna. 

Vzhledem k tomu, že min-
istři stále nerozhodli o tom,
zda prolomí těžební limity,
koa lice ASEK zelenou v nej -
bliž ší době pravděpodobně
nedá.

„Vláda rozhodnout zkrátka
musí. Nejhorší, co by mohl
sou  časný Sobotkův kabinet
udělat, je dál vyčkávat a prob-
lém odsunout. Vláda zkrátka
musí zaujmout jasné stano -
visko,“ uvedl na konfe renci.
Umí me postavit 5. blok v Du -
ko vanech včas šéf hospo dář -
ské komory Vladimír Dlou hý.

Projednávání akčního plánu
rozvoje jaderné energetiky
však může přibrzdit i další
pro blém. Ministři se totiž mu -
sí shodnout na tom, kdo pří-
padnou dostavbu zaplatí. Jako
nejreálnější se v současnosti
jeví možnost, že to bude stá -
tem ovládaný podnik ČEZ. Ve
hře jsou však i alternativy, že
nové bloky zafinancuje buď
pouze stát, nebo privátní kon-
sorcium firem.

Důležité pak bude i to, zda

stát zaručí určitou cenovou
hladinu elektřiny z nových
bloků (takzvaný contract for
difference). V opačném přípa -
dě se ČEZ do investicí prav -
děpodobně moc nepohrne
(spe kulace). Na politickou sho -
du o garancích to zatím také
nevypadá.

„Jde o to, aby byla cena elek-
třiny férová vůči zákazníkům.
Nikdo přitom neví, co bude za
patnáct nebo více let a jaké
pak budou ceny. Nechceme,
aby se nám stalo něco podob-
ného jako v případě solárních
elektráren – tedy že vláda ne -
bo parlament nějak rozhod-
nou, ale po čase se ukáže, že
ceny se dostaly někam úplně
jinam,“ uvedl v nedávném
v roz hovoru pro Lidové novi -
ny náměstek ministra financí
Lukáš Wagenknecht.

Právě na neochotě státu po -
skytnout garance však výběro -
vě řízení na dostavbu Temelí-
na ztroskotalo loni.

Kritici akčního plánu roz -
voje jaderné energetiky dále
upo zorňují, že vyhlášení ten-
drů je sice plánováno už na
letošní rok, první elektřinu

mají ale nové bloky vyrobit až
v roce 2035. Jasné není ani to,
kolik nových bloků má vznik -
nout. V akčním plánu se ne -
určitě uvádí, že jak v Duko-
vanech, tak v Temelíně má vy -
růst po jednom bloku. Tentýž
materiál však počítá i s mož -
ným rozšířením původního
plánu a výstavbou dvou bloků
u každé z elektráren. 

Proti rozšíření navíc brojí i
někteří ekologičtí aktivisté,
kteří upozorňují na to, že sou -
časné české výrobní kapacity
jsou více než dostatečné. Při-
bližně třetina elektřiny vyro -
bené v Česku totiž míří do za -
hraničí. Analytici však podo -
týkají, že tato čísla se kvůli
stále přísnějším evropským
normám v příštích dekádách
změ ní.

Bezmála polovinu výroby
české elektrické energie totiž
v současnosti zajišťují uhelné
elektrárny, na které osmadva -
cítka uvaluje přísné regulace.

Z jádra se u nás aktuálně
vyprodukuje přibližně 20 pro-
cent elektřiny. Asi třetina tu -
zemské energie pak vzniká
z obnovitelných zdrojů.

Anna Jurečková

Desítky milionů dola -
rů žádá kandidátka
na americkou pre zi -
dentku Hillary Clin -

to nová. Ačkoliv svůj záměr být
zvolena do čela států oznámi-
la teprve v neděli, její volební
tým se již dávno snaží sehnat
peníze. Bývalá první dáma tak
pravděpodobně thrne rekord
v nákladech na prezidentskou
kampaň.

S informací přišel americký
deník Washington Post.

Sama Clintonová se však
prezentuje tak, že se – oproti
její první kandidatuře před
sedmi lety – obejde bez velko -
lepé pre zidentské propagace.
Tvr dí, že je zapotřebí očistit fi-
nancování amerických před -
volebních kampaní, neboť v
současnosti se volebním štá -
bům daří vybírat čím dál více
peněz od individuálních vo -
ličů.

V úterý Clintonová oficiálně
zahájila kampaň, ve které se
zaměřuje zejména na rodiny a
běžné Američany a poukazuje
na téma ekonomické nerov -
nosti. V rámci předvolebního
boje se vydala do státu Iowa,
kde se na začátku příštího ro -
ku primárky uskuteční. V sou -
ladu s uměřenou image, kte -
rou nastavila ve své předvo -
lební kampani, se rozhodla
cestovat do Iowy místo leta -
dlem dodávkou, kterou po -
jme novala Scooby, čímž odka -
zuje na dodávku z animova -
ného amerického seriálu
Scooby-Doo. 

Clintonová se poprvé o fun -
kci pokusila již v roce 2008,
kdy prohrála v demokratic -
kých primárních volbách se
současným prezidentem Ba -
rac kem Obamou. Po tomto
ne úspěchu zastávala post mi -
nistryně zahraničí v Obamově
první vládě. Ten Clintonovou 
v kandidatuře podpořil. 

Veronika Jenčková

V těsné blízkosti zastávky me-
tra Dejvická vznikla panelová
výstava zachycující minulost
a současnost chemického

vál čení. Koncem dubna to bude totiž
přesně sto let od chemického útoku
německé armády na francouzské a
britské vojáky u Yper.

„Dne 22. dubna 1915 vypustila ne -
daleko belgických Yper německá ar-
máda 180 tun jedovatého chloru na
pozice francouzských a britských jed-
notek. Tisíce mrtvých vojáků se tak
staly mlčenlivými svědky začátku
moderní chemické války,“ hlásá úvod-
ní panel, který vyzývá kolemjdoucí
k prohlídce výstavy na Vítězném ná -
městí v Praze. Úvodní informační
desky zachycují historické milníky
užití chemických látek ve válečných
konfliktech. Další část výstavy zobra -
zuje nejen vývoj používaných che -
mických zbraní, ale také to, jak se
 armády učily těmto látkám bránit.
Zajímavostí jsou například ochranné
pomůcky pro zvířata. Skrze foto gra -
fie ze cvičení zapojil do výstavy její
autor Zdeněk Polčák i současnou prá-
ci protichemických vojsk.

Jedná se o pokračování cyklu vý -
stav pod širým nebem v blízkosti Ge -
nerálního štábu AČR. Jeho prostřed-
nictvím se návštěvníci budou moct
seznámit s okolnostmi chemických
válek ještě zhruba měsíc.

Foto: autorka

New York volí podle modelu
českého podnikatele 
Volební model českého matematika
a miliardáře Karla Janečka si odbude
v USA premiéru. Bude se podle
něho volit v pěti čtvrtích města New
York, včetně Manhattanu. Model
využívá systému více hlasů a je mož -
né podle něho hlasovat i negativně.
Už ho využívají i některá města a
firmy v ČR.

BP vyplatila odškodné 
za ropnou havárii
Za ropnou havárii v Mexickém záli vu
z roku 2010 vyplatil britský ropný gi-
gant již více než pět miliard dola rů.
Odškodné putovalo jak k poško -
zeným podnikům, tak k jednotliv -
cům. Celkově firma očekává, že
částka přesáhne deset miliard dola -
rů. Kompenzace se dočkalo již přes
62 tisíc žadatelů. 

Sociální výdaje státu loni
vzrostly o 1,4 procenta
Ministerstvo práce za loňský rok vy-
platilo na sociálních dávkách celkem
478,9 miliardy korun. To je o 6,4 mi -
liardy více než rok předešlý. Jedná se
o všechny státem vyplácené dávky:
důchody, nemocenské, příspěvky
pro postižené a podpory v neza-
městnanosti. 

Babiš na vzestupu
Slovenský deník SME napsal o minis -
tru financí Andreji Babišovi celo -
strán kový článek věnovaný jeho po -
li tickému vzestupu s názvem „An-
drej Babiš – nejprve premiér a poté
český prezident?“. Píše v něm, že se
lídr hnutí ANO těší velké popularitě
díky svým penězům, charismatu a
pracovitosti. Rizikem jeho politické
kariéry je podle deníku jen on sám. 

Z TWITTERU

Dal jsem si vanu plnou horké vody.
Paráda. Ale kolik procent lidí na
planetě to ma? Ach jo.“

@PavelBelobradek
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Místopředseda vlády

Nové jaderné bloky si přejí všichni.
Jejich stavba je přesto v nedohlednu

Clintonová chystá nejdražší
kampaň v dějinách USA

“

Krnáčová zůstává v čele
Prahy. Návrh na její
odvolání neprošel

Moderní chemická válka se vede už 100 let
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Z TWITTERU

„Kvíz: Co to je? Je to nevýhodné, ale stejně je to výhodné.
……Projekt z evropských dotací!“

@zdenekskromach
Zdeněk Škromach (ČSSD), místopředseda senátu 

Z TWITTERU

„...upřímnou soustrast manželce, dcerám a celé rodině
Stanislava Grosse...“

@jhamacek
Jan Hamáček (ČSSD), předseda poslanecké sněmovny 

Z TWITTERU

„Po výpovědi Petra Nečase jsem upřímně přesvědčen, že
Petr Nečas nikdy neexistoval.“

@PetrHonzejk
Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin

Necelých pět měsíců uplynulo od zvolení
Adriany Krnáčové primátorkou a opozice
už ji zkusila odvolat. Neúspěšně. Zají-
mavější pohled na kauzu ale uvidíme, po -
kud si události zasadíme do kontextu

praž ské politiky posledních let.
Příběh totiž začal v roce 2006. Tehdy podepsaná

dvacetiletá smlouva na pronájem Škodova paláce sice
byla pro Prahu jasně nevýhodná, její uzavření však
proběhlo přesně podle zákona, což potvrdil i soud.
Pokud tedy současné vedení města nechce i nadále
zbytečně vyhazovat velké sumy za právníky, nezbývá
mu, než se s majitelem dohodnout.

Což trochu nešťastně zkoušela Krnáčová. Zásadní
chybu ale navzdory výtkám opozice neudělala. I proto,
že výsledek jednání lze snadno odhadnout. Magistrát

totiž v minulosti správně odmítl nabídku na prodlou -
žení smlouvy s 35procentní slevou, jež ale obsahovala
ztrátu předkupního práva Prahy na palác. Ve finále
tedy bude sleva o něco menší, na druhou stranu Praha
udrží možnost přednostního odkupu. 

Tohle všechno v TOP 09 vědí. Snaha o svržení Krná -
čové tak byla jen pokusem získat politické body. Uká -
zala ale, jak slabá je pozice primátorky v čele magist -
rátu a uvnitř vlastního hnutí. 

Není divu. Zástupkyně ANO spíš než političku
připomíná dobrou úřednici. A to je pro pozici primá-
torky málo. Odvolávat ji kvůli Škodově paláci by byl
nesmysl, očekávejme ale, že o křeslo v nejbližší době
stejně přijde.

Adam Kotrbatý

Mezi EU a USA se již téměř dva roky
připravuje smlouva, která upravuje
mezinárodní obchod a transfer ino-
vací mezi oběma oblastmi. O Transat-
lantické dohodě (TTIP) se objevily in-

formace až v srpnu loňského roku, a od té doby je stří-
davě kritizována a chválena mnoha Evropskými orga-
nizacemi a politickými stranami. V Česku je však
prozatím podceňována, a to i přes zintenzivnění jed-
nání v posledních týdnech.

O TTIP nemá veřejnost všechny informace, jednání
probíhají za zavřenými dveřmi a dosud se zveřejnily
pouze malé části textu. Ty jsou však znepokojující –
deregulace bankovní moci, větší práva nadnárodních
korporací, unikl i text o omezení internetové svobody.
Utajování, popírání a pak zase přiznávání jednotlivých
bodů smlouvy naznačuje, že státy EU i USA jsou si vě-
domy kontroverze celého partnerství.

Je dobré si uvědomit, že smlouva zasahuje do věcí,
ve kterých se EU od USA výrazně odlišuje. A má k to-
mu důvod. Například zatímco v členských státech

unie je zakázáno užívání více než 1200 různých po-
tenciálně škodlivých látek v kosmetice, v USA je jich
zakázáno pouze 12. Podobné je to i v potravinářství.
V USA není zakázáno užívání růstových hormonů či
pesticidů, které mohou ohrožovat zdraví občanů. Tím,
že smlouva dává nadnárodním organizacím možnost
zažalovat stát za jakoukoliv formu upírání zisku, vy -
tváří riziko, že se do potravin a kosmetiky začnou při -
dávat zdraví škodlivé látky. Zavedení možnosti spo -
lečnostem žalovat stát je potenciálně nebezpečná
praktika, která působí problémy například v Němec -
ku, kde již podobná praxe funguje.

Smlouva není nutně špatná sama o sobě, podpora
spolupráce mezi Evropou a USA je chvályhodný čin.
Pouze prozatímní forma, způsob jejího projednávání
a mnoho zneužitelných faktorů z ní dělá podivný
pokus, který v sobě na první pohled skrývá spíše
zájmy bank a korporací nežli států.

David Slouka
redaktor

Tonoucí se stébel
chytají

Expremiér Petr Nečas, jak se dalo předpokládat, jakékoli odpo -
slouchávání své bývalé manželky popřel. Ta současná pro jisto-
tu k soudu vůbec nepřišla.
O minulosti Jany Nečasové (dříve Nagyové) toho víme jen má-
lo, její životopis je plný děr, které zakrývají mimochodem 

i mís ta, kde má být údajná maturita a získání titulu na univerzitě Jana
Amose Komenského. V posledních měsících se začala věnovat osobnos-
tnímu koučinku. Na stránkách firmy K2 Koučink, která po pár dnech
zmizela, sebe sama propagovala jako ženu „se silným příběhem“ 
a sezení nabízela od 1450 Kč za hodinu. Radit měla v oblastech neshod
na pracovišti či při rodinných problémech. 

Její známé jméno by jí v této oblasti mohlo paradoxně pomoci. Na -
mís to toho jí teď hrozí až pět let vězení. Bývalá premiérova manželka
totiž u soudu uvedla, že o žádném sledování nevěděla. Slova náměstka
ředitele Vojenského zpravodajství Libora Jílka o tom, že za jistých okol-
ností nemusí sledovaná osoba o sledování vědět, jsou v tomto případu
naprosto irelevantní a nejde je brát ani vážně, natož jako polehčující
okolnost.

Co tedy bude dál? Další sezení Jany Nečasové bude trvat zřejmě pět
let a Jan Nečas se možná dočká stíhání za křivé svědectví.

Adam Hecl

Vláda ve středu schválila Zemanovu cestu do
Moskvy s tím, že se nezúčastní vojenské
přehlídky. Spolu s ním do Ruska pojedou
hradní bratři v triku: Ovčáček, Kmoníček
a Mynář. Náklady na cestu se tak snížily na

„skromných” 300 tisíc korun (pokud nepoletí sou kro -
mým letadlem). 

Kromě jiných politiků i ministr obrany Martin
Strop nický zmínil, že Zemanova účast na vojenské
přehlídce není šťastná. Byť na ni nakonec nedorazí,
nejde se ubránit pocitu, že jeho návštěva bude ne -
šťastná i tak.

Zemanovy výlety si prakticky každý zapamatuje.
Bohužel jen kvůli tomu, že si pan prezident nevidí do

pusy. Vždyť když zadáme do Googlu jméno Zeman,
okamžitě nám prohlížeč nabízí možnost „výroky“.
Můžeme se tedy těšit na další díl ze seriálu „Perličky
pana prezidenta“. 

Možná bude velebit ruského ministra zahraničí
Lavrova, který o něm před nedávnem tvrdil, že je to
člověk s opravdovou důstojností a hrdostí, a chválil
ho tak nejspíš za to, že se Zeman zúčastní moskev -
ských oslav jako jediný ze státníků Evropské unie.
Během návštěvy by mohl použít stejné výroky jako
v Číně, a to chválení územního rozložení Putinovy
země a hledání inspirace ve „stabilizované” ruské
společnosti.

V lednu nesl na Hrad literární historik Martin C.

Íránská spanilá
jízda pokračuje

Chvilku po rámcové dohodě, kterou s Íránem uzavřelo
minulý týden kromě USA dalších pět států, dorazila
do Teheránu další výborná zpráva. Rusko obnovilo 
s východním státem kontrakt o dodání raket 
S-3000.

Předběžná dohoda počítá se zrušením všech sankcí výměnou za ome -
zení jaderného programu. To spustilo vlnu kritiky, zejména ze strany
Izraele, který ji označil za velkou hrozbu pro jeho existenci.

Ve výsledku ovšem americký prezident Barack Obama neměl na vý -
běr. Íránský jaderný program je tikající bomba (možno brát doslova),
kterou je potřeba pro jednou vyřešit. Nynější sankce jsou pro vládu aja-
tolláha Chameneího pouze komplikací, nikoli však nepřekonatelnou
pře kážkou. Vojenský útok ze strany USA by musel být velmi rozsáhlý 
a prakticky by znamenal otevřenou válku. To by ze současného islám-
ského režimu udělalo oběť, za kterou by se postavily východní státy 
v čele s Čínou a Ruskem a íránský lid by v rámci sebezáchovy podpořil
nynější vládu.

Spojené státy tedy zvolily diplomatickou cestu. Toho ovšem hbitě vy -
užila Moskva. Jí dodané rakety mají vytvořit nad územím hlavního ne -
přítele Židovského státu obranný deštník a de facto znemožnit jakýkoli
vojenský útok. Obama tedy bude pravděpodobně nucen přehodnotit
dosavadní vlídnou strategii. Na vstřícná gesta představuje Írán příliš
velké riziko.

Šimon Dušek

“
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BUDOU DALŠÍ PERLIČKY? PREZIDENT DO MOSKVY POJEDE 
Putna Miloši Zemanovi svou knihu o ruské historii.
Dílo převzal jeho mluvčí Ovčáček se slibem, že si ji
přečte a poté předá hlavě státu. Nejspíš by nebylo
úplně od věci, kdyby si ji před moskevskou návštěvou
přelouskali. Kancelář prezidenta republiky se však
vyjádřila, že netuší, zda ji četli. Ani jeden ji totiž nijak
neokomentoval. Asi nemají čas. Ovčáček totiž už té -
měř dva měsíce hledá v archivech pověstný Peroutkův
článek Hitler je gentleman a pan prezident (soudě dle
slovní zásoby) holduje nejspíš jiným lite rárním žán-
rům.

Kateřina Golasovská
redaktorka Hospodářských Flešin

Můžeme se tedy
těšit na další díl
ze seriálu 
„Perličky pana
prezidenta“.

Smlouvou proti svobodě

Svrhnout primátorku? 
Ano, ale nikoli kvůli
Škodově paláci

Takhle strmě a nepřetržitě stoupá čtenost Fleše!
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Hudba
Gott o TýTý: 
Tentokrát jsem
to čekal

Cenu pro nejlepšího zpěvá-
ka, ale i absolutního ví tě -
ze s vůbec největším po -
čtem zaslaných hlasů

opět získal Karel Gott. „Musím
říct, že tentokrát jsem to opravdu
čekal,“ řekl po předání ocenění. Za
nejoblíbenější zpěvačku si diváci
zvolili Lucii Vondráčkovou.

Zlaté zrcadlo si z Divadla na Vi-
nohradech odnesl také Karel Vo -
říšek jakožto nejoblíbenější osob-
nost televizního zpravodajství.
Mezi publicisty uspěl Josef Klíma a
cenu za osobnost televizní zábavy
i nejlepší pořad roku získal Karel
Šíp díky své Všechnopárty. Nej -
lepšího sportovního komentátora,
vyhrál s trochou překvapení, Voj -
těch Bernatský. Z hereckého obsa -
zení zazářili Ivan Trojan a Simo na
Sta šová, nejlepším seriálem roku
pak První republika. Do dvorany
slávy organizátoři uvedli Ivu Jan -
žuro vou. O objev roku se postaral
Daniel Stach, zpravodaj a moderá-
tor televizního pořadu Hyde Park
Civilizace a Studia 6 na ČT 24. 

Letošní udílení cen se neslo
v tro chu kontroverzním duchu
kvůli absenci televize Nova. Ta pro -
hlásila, že chystá novou soutěž
televizního vysílání podpořenou
odborníky. V každém případě ani
některé tváře filmové tvorby Novy
na letošní ceremoniál nezanevřely
a dorazily podpořit své herecké
kolegy.

Ort

Umění
Sezóna v Meet-
Factory odstarto-
vala s belgickou
Chimérou

Na zahajovací akci s ná -
zvem Veřejný dům před-
stavila minulý čtvrtek
skupina umělců své pro-

jekty. První příchozí tak mohli
navštívit tři vernisáže, tři koncerty,
devět různých ateliérů, audio vi zu -
ální performanci i scénické čtení. 

Nabitý program tvořili nejen
čeští umělci, ale i ti zahraniční. Vý -
stavu pojmenovanou po  mytické
stvůře Chiméře představily uzná-
vané belgické osobnosti Marcel
Berlanger, Patrick Everaert, Djos
Jansens a Eva L’Hoest. Ta v jejich
podání znázorňuje klam, mon-
strozitu a okázalost, které vtáh nou
diváka do zcela nového světa.

Na Galerii Zeď je k vidění insta-
lace H2O Karla Kunce, inspirovaná
asambláží a fenoménem prázdna.
Na odlišné vlně se nese Zvuk
z pouš tě od Janka Rouse. Videoin-
stalace v Galerii Kostka zase zachy-
cuje několik souběžně jdoucích
příběhů, zdánlivě vzájemně propo-
jených. Pět velkých pláten skýtá
možnost vidět jednu scénu hned
z několika perspektiv, což vyvolává
snový dojem.

Hudební dramaturgie uvedla
v rámci iniciativy SHAPE zajímavé
umělce, jako jsou Mondkopf, Joris
Stribos a RSS B0YS. V divadelní
linii se předvedli mladí herci scé -
nickým čtením podle hry Rej od
Ra kouského dramatika Arthura
Schnitzlera na téma úpadku. kub

Vojtěch Povejšil

Žánrová akce Mighty Sounds
se potýká s finančními pro -
blémy. Již pátým rokem bo-
juje s pokutami za překra -

čování hlukových limitů. Sankce za
poslední ročník dosáhla rekordní
hodnoty půl milionu korun. 

Pořadatelé největšího punko vé -
ho festivalu ve střední Evropě se
proti rozhodnutí krajské hygienic -
ké stanice (KHS) odvolají. „Do mní -

váme se, že tato pokuta je napros-
to neúměrná. Budeme se odvolá-
vat a odkazovat i na to, že už je ve
schvalovacím procesu návrh nove-
ly zákona o veřejném zdraví, kde
by pokuty od KHS pro jednorázové
akce pod širým nebem nebyly
možné,“ řekla pro táborský deník
mluvčí festivalu Markéta Štechová. 

Hygienici kontrují, že každoroč -
ně musí na příkaz policie kontrolo-
vat hluk, jelikož si na něj obyvatelé
Tábora a Sezimova Ústí stěžují.
Starosta města Tábor Jiří Fischer

však loni zaregistroval jen jeden
mail s výtkou ohledně hlučnosti.
„Lidé spíš kvitovali, že se zkrátil
nedělní program, který byl před -
tím předmětem největší kritiky,“
dodal. 

Organizátoři iniciovali petici na
podporu Mighty Sounds a změ-
nu legislativy, kterou podepsalo 
17 500 lidí. Pořadatelé ji v lednu
předali hlavnímu hygienikovi ČR
Vladimíru Valentovi. „Situaci oby -
va tel v okolí areálu nepodceňuje -
me, každoročně s nimi komuniku-

jeme, prosíme je o shovívavost a
na bízíme kompenzaci v podobě
volných vstupů na festival," řekl
pořadatel František Švadlena. 

Pokuty, celkově přesahující mi -
lion korun, platí festival dle splát -
kového kalendáře. Přesto je však
budoucnost Mighty Sounds nejis -
tá. „Nejlepší způsob, jak nás pod-
pořit, je, že si lidé koupí lístek.
Věříme, že ten boj vyhrajeme,“ do-
dala Štechová. Letošní ročník, na
kterém vystoupí Enter Shikari či
Pipes and Pints, ohrožen není.

Karolína Šimková

O tom, jaká kniha získá
nej vyšší ocenění, snad
nikdo v sále nepochybo-
val. Vítězem hlavní kate-

gorie kniha roku 2014 se stal podle
očekávání Martin Reiner, jehož ži -
votopisná próza Básník – román
o Ivanu Blatném získala již Cenu
Josefa Škvoreckého a zvítězila
v pre s tižní anketě Lidových novin
o knihu roku. Dramatickým osu-
dem brněnského básníka, který
v roce 1948 emigroval do Velké

Británie a většinu let tam strávil
v ústavu pro duševně choré, se
zabýval dlou hých 30 let a popsal
ho na více než šesti stech stranách.
Vydáním knihy je pro Reinera dle
jeho slov téma Blatný vyčerpané
a uzavřené a má již rozepsané dva
nové romány. 

Nejsledovanější Literu za prózu,
na kterou byl Básník také nomi-
nován, ale překvapivě nezískal.
V kon kurenci pěti dalších děl na -
konec zvítězil Petr Stančík se svou
historickou detektivkou Mlýn na
mumie. Autor záměrně balancuje

na hranici pokleslé literatury a hra-
je si se slovy a žánry. Vedle detek -
tiv ního námětu se tak v příběhu
objevuje milostná zápletka nebo
historické a politické souvislosti,
mís ty román připomíná i parodii.
Stan čík odbočuje od současného
směru české prózy a s pomocí nad -
hledu, satiry a hédonistického po-
jetí světa vyniká nad ostatními.

Literu za objev roku získal v úte -
rý neznámý Matěj Hořava za po víd -
kovou sbírku Pálenka. Ta vyprá ví
o mladém českém učiteli a jeho ži -
vo tě v prostředí rumunského Ba ná -

tu, popisuje jeho krajinu a obyva te -
le. Celá sbírka je laděna do tem ných
tónů a texty jsou spíše refle xiv ní
po vahy. Styl autora je velmi speci-
fický a osobitý. Nadšené ohla sy čte -
nářů jsou jasným důka zem, že Ho -
řa va je nově objeveným talentem
české literatury. Pozor nost na sebe
poutá také tím, že zůstává skry tý
a veřejně se nepre zentuje. V součas-
nosti žije v Gruzii a ceremoniálu
třináctého ročníku soutě že, který
se tradičně konal na Nové scéně 
Ná rodního divadla, se nezú častnil
s omlu vou, že zdolává Kavkaz.

Lenka Hrůzová

I přes účast hvězd světového
formátu neuspěl Febiofest s žá-
dostí o čtyřletý finanční grant
u komise hlavního města Prahy.

Důvodem je údajné netransparent-
ní financování i pochyby o tom,
zda se nesnaží nahradit MFF Kar -
lovy Vary. 

„Za této situace jistě pochopíte,
že slibovat třiadvacátý ročník ne -
ní jednoduché,“ řekl na tiskové
konferenci prezident Febiofestu
Fero Fenič. Ten byl situací roz -
hořčen, protože divadlům bylo
přiděleno v grantech 240 milionů
korun,  zatímco na jediný pražský
mezi ná rodní filmový festival své -
ho druhu nezbylo ani 100 tisíc ko-
run. Jen v Praze přitom navštívilo
filmové projekce přes 62 tisíc
návštěvníků, kteří měli možnost
zhlédnout okolo 150 snímků z ce -
lého světa.

Na festival dorazilo mnoho he -
reckých a režisérských hvězd. Pět
z nich obdrželo cenu Kristián za
přínos světové kinematografii. Me -
zi prvními oceněnými byl fran-
couzský režisér a držitel dvou Os-
carů Jean-Jacques Annaud, který
do Prahy přijel uvést svůj nový film
Talisman vlků, natočený podle
slavné čínské knihy Totem vlka.
Druhého Kristiána převzal britský
herec a režisér Alan Rickman, je-
hož kostýmní drama Králova za -
hradnice mohli diváci navštívit
v předpremiéře. 

Další ocenění získal Brit John
Madden, který režíroval snímek
Zamilovaný Shakespeare a muž -
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Magnesia Litera příliš 
nepřekvapila

Febiofest i bez finanční podpory zvládá
konkurovat Karlovým Varům

Festival Mighty Sounds má zaplatit pokutu půl milionu

Alan Rickman s Kim Novakovou Foto: Febiofest

skou čtveřici vítězů uzavřel nizo -
zemský herec a režisér Jeroen
Krabbé. Jedinou odměněnou že-
nou byla herečka Kim Novaková.
Hvězda s českými předky, která se
proslavila rolí v Hitchcockově Ver-
tigu, uvedla v pražském Strahov -

ském klášteře svou výstavu olejo -
vých a pastelových maleb.

Vítězným filmem 22. ročníku
Febiofestu se stalo drama Život
v akvárku, které vybrala porota
v čele s Vlastou Chramostovou. Re -
žisérem snímku je Islanďan Bald-

vin Zophoníasson, který si jako
odměnu odnesl šek na pět tisíc eur.
Poprvé také k programu přibyla
sekce Febiofest Culinary Cinema,
kde měli návštěvníci možnost
vidět tři filmy s tématikou světové
gastronomie spojené s večeří.


