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Naděje Prahy
Po osmi letech chaosu a břídilství 
se hlavní město pomalu nadechuje 
k novému rozvoji, říká  
architekt a exprimátor  
Jan Kasl.
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Sledujte na            /video

ČESKO Z VÝŠKY

Dron

Terminály zdarma.  
Znovu a lépe
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Nedávný ministerský plán dostat 
platební terminály až k 200 tisícům 

malých podnikatelů dozná změn. 
Nový šéf rezortu průmyslu 

považuje projekt za nedotažený 
a chce zahájit jednání se 

všemi subjekty od začátku. 
Kromě kartové společnosti 

MasterCard by měla 
být tentokrát ke stolu 

přizvána i konkurenční 
Visa.  

byznys / str. 4

https://www.e15.cz/video/dron-e15/dron-e15-prohlednete-si-zname-jihoceske-mosty-1359441


Když se Česku daří
Česko má za sebou další velkou demonstraci 
proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni 
spravedlnosti Marii Benešové. Pořadatelé tvrdí, 
že se na Václavském náměstí sešlo 120 tisíc lidí. 
Toto číslo ale mnozí zpochybňují s tím, že je 
vyloučené, aby se jich tolik zvládlo na plochu 
Václaváku nacpat. Každopádně protestujících 
bylo dost a při příštím setkání na Letné to třeba 
s těmi sto dvaceti tisíci vyjde.

Tuzemský tenis má další hvězdu. Teprve 
devatenáctiletá Markéta Vondroušová postou-
pila na pařížském grandslamu už do semifinále. 
Kromě toho, že jí díky úspěchu experti před-
povídají velkou budoucnost, si už na turnaji 
pojmenovaném podle letce Rolanda Garrose 
vydělala více než 15 milionů korun. Když se 
daří, tak se daří.

Staré multikáry a traktůrky v olomoucké zoo-
logické zahradě v nejbližší době nahradí šestice 
elektromobilů, za které zoo zaplatí bezmála tři 
miliony korun. Podle šéfa údržby zahrady budou 
nová vozidla lépe odpovídat převáženému ná-
kladu, což je hlavně krmení. A zvířatům se snad 
bude příjemněji dýchat.

Graf dne

Číslo dne

88
firemních 
bankrotů 

bylo v květnu 
vyhlášeno 

v Česku. Je to 
nejvíce za 
2,5 roku.
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ČSSD je pro opoziční 
změny v EET
Pavel OTTO

Ani napočtvrté nedokončila 
Poslanecká sněmovna závěrečné 
čtení novely zákona o elektronické 
evidenci tržeb. Schvalování se za-
drhlo kvůli návrhům opoziční ODS 
vyjmout z normy sociální služby, 
na jejichž dofinancování nyní 
chybějí dvě miliardy korun. 

Oproti předloze, kterou schváli-
la vláda, chce návrhy občanských 
demokratů podpořit ČSSD. Podle 
ministryně financí Aleny Schillero-
vé (ANO) odporuje postup socialis-
tů koaliční smlouvě. Vládní part-
neři se mají dohodnout do pátku, 
kdy se poslanci k EET vrátí.

„Vnímáme těžkou situaci ve fi-
nancování sociálních služeb, proto 
v těchto dvanácti hlasováních 
podpoříme pozměňovací návrhy 
občanských demokratů,“ řekl šéf 
ČSSD Jan Hamáček.  

Překvapil tak hnutí Andreje 
Babiše i KSČM, která menšinový 
kabinet toleruje. „Takové výhrady 
jsem od představitelů strany nikdy 
neslyšela, musíme si to zanalyzo-
vat,“ reagovala Schillerová. 

Navíc namítla, že sociální 
služby poskytují hlavně neziskové 
organizace, které evidenci tržeb 

Nově schválené 
změny v EET

• Výjimku nedostanou truhláři, skle-
náři či malíři pokojů. Vláda navrhuje 
EET i pro další řemeslníky a také pro 
advokáty, lékaře či zemědělce.

• Vztahovat se nebude ani na před-
vánoční prodej sladkovodních ryb 
ve dnech 18. až 24. prosince.

•  Část podnikatelů bude moci 
evidovat tržby pomocí papírových 
účtenek. Nesmí mít víc než dva 
zaměstnance a být plátci DPH. Je-
jich roční hotovostní tržby nesmějí 
překročit 600 tisíc korun.

•  Do desetiprocentní sazby DPH se 
přesouvá vodné a stočné, stravo-
vací služby, úklidové práce, domácí 
pečovatelské služby, opravy oděvů, 
kol nebo kadeřnické služby. Snížená 
sazba bude platit i pro audioknihy 
a elektronické knihy.

Zápisník  
Martina ŠTORKÁNA
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BABIŠ ODMÍTL PROTEST

nepodléhají. „Pak máme podnika-
tele – terénní pracovníky, kteří mo-
hou vybírat peníze v hotovosti. Ale 
drtivá většina z nich spadne pod 
600 tisíc korun,“ dodala v narážce 
na limit ročních hotovostních pla-
teb, do něhož nebude elektronická 
evidence povinná.

Komunisté se nicméně kloní 
k ČSSD. „Pozměňovací návrhy 
o oborech týkajících se sociálních 
služeb nám připadají logické,“ 
uvedl předseda poslanců KSČM 
Pavel Kováčik s tím, že strana si 
svůj postoj ještě rozmyslí.

ODS slibuje, že až se dostane 
k moci, EET zruší. Podala přes 
sedm set pozměňovacích návrhů. 
„Chceme tak poukázat na absur-
ditu zákona, který se vztahuje 
například i na lidi pečující o staré 
a nemocné,“ uvedl šéf strany Petr 
Fiala.

Mikuláš Ferjenčík z opozičních 
Pirátů neprosadil vyřazení novely 
z programu schůze. Podle něj 
některé složky daňové správy 
výslovně nechtějí po prodavačích 
účtenky, aby je následně mohly 
pokutovat.        názory str. 12 
                                více E15.cz

Vývoj tržeb maloobchodu (v procentech)*
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LIDÉ DEMONSTRUJÍCÍ 
za demisi premiéra Andreje 
Babiše (ANO) se podle 
předsedy vlády mýlí a křičí 
nepravdy. „Pokud lidi řvou 
na náměstích, že jsem lhář, 
podvodník, zloděj, tak to 
je nepřijatelné,“ uvedl v re-
akci na úterní demonstraci 
na Václavském náměstí 
v Praze za účasti 120 tisíc 
lidí. Důvodem požadavku  
na odstoupení Babiše je 
návrh auditní zprávy Evrop-
ské komise, podle které je 
český šéf kabinetu  
kvůli svému bývalé-
mu holdingu Agro-
fert ve střetu zájmu.         
 zahraničí str. 8 
  názory str. 12 
  více o auditních  
 zprávách na E15.cz

https://www.e15.cz/domaci/eet-nebude-platit-pro-socialni-sluzby-navrh-ods-podporili-socialiste-1359532
https://www.e15.cz/domaci
https://www.e15.cz/domaci


Hlavní město dosud 
nikdy nevydalo na cyk-
listickou infrastruktu-

ru tolik finančních prostředků 
jako letos. Magistrát Prahy 
do ní investuje skrze měst-
skou firmu technická správa 
komunikací 121 milionů korun. 
Oproti loňsku to je o 48 mi- 
lionů více, proti předloňsku je 
to nárůst o 103 milionů.
 
Velký projekt v Libni

„Cyklodoprava je důležitou al-
ternativou k ostatním druhům 
dopravy po městě,“ zdůvodnil 
rekordní investici radní pro 
dopravu Adam Scheinherr 
(Praha sobě).

Nejnákladnější jsou projekty 
s náročnějšími stavebními prv-

Tendr na obrněnce 
může pokračovat

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže se nebude dál 
zabývat armádním nákupem 
bojových vozidel pěcho-
ty za 50 miliard. Zastavil 
řízení o námitkách jednoho 
z účastníků tendru, konsor-
cia zbrojařských firem PSM 
s obrněncem Puma.

Zemanovi se nelíbí 
ruský zákon o invazi 
do ČSSR v roce 1968

Prezident Miloš Zeman odsu-
zuje návrh ruského zákona, 
který by uznal účastníky sovět-
ské okupace Československa 
z roku 1968 za válečné vete-
rány. K návrhu chce vysvět-
lení od ruského velvyslance, 
kterého pozval na 13. červ- 
na na Pražský hrad. Návrh 
odsoudila i sněmovna. /čtk/

Krátce

ky, jako jsou stavby lávek nebo 
zpevnění břehů. Příkladem 
je stezka přes říčku Rokytku 
pod mostem v Čuprově ulici 
v Praze-Libni.

„Vyžádá si to náročnou umě-
lou stavbu a úpravy říčního ko-
ryta. Cyklistům ale zkrátí cestu 

Praha dá rekordní 
částku na cyklotrasy

www.e15.cz | 3

ČSSD je pro opoziční 
změny v EET

Art Restaurant Mánes nabízí znamenitou českou a francouzskou kuchyni v moderním pojetí. Najdete zde neustálou 
expozici uměleckých děl, unikátní jsou zejména originální stropní fresky od Emila Filly, které mají nevyčíslitelnou 
hodnotu. Pravidelně pořádáme také večerní klavírní představení. V letních měsících Vás rádi přivítáme na našich 
venkovních terasách, které poskytují překrásný výhled na Vltavu, Pražský hrad a Národní divadlo. Ačkoliv jste 
v centru Prahy, ocitnete se tu na chvilku v přírodě, obklopeni řekou a zelení. Nabízíme zde středomořskou kuchyni, 
speciality z grilu a širokou škálu míchaných nápojů.

ART RESTAURANT MÁNES 

Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1     Tel.: +420 730 150 772     E-mail: info@manesgroup.cz     www.manesrestaurant.cz

305309/15 inzerce

o několik set metrů na páteřní 
celoměstské trase a odstraní 
několik nebezpečných míst,“ 
říká Scheinherr.

Do cen cyklistických projek-
tů se promítají i náklady na do-
plnění veřejného osvětlení 
nebo výkupy pozemků.

Další významnou proměnou 
letos projdou i Koloděje na vý-
chodním cípu Prahy. Město 
zde obnoví historickou polní 
cestu a přestaví ji na cyklostez-
ku. Dokončen bude i chybějící 
úsek na trase Zbraslav–Jarov.
 
Příští rok výdaje klesnou

V následujícím roce by měly 
investice proti letošku kles-
nout, podle odhadu Schein-
herra na asi osmdesát milionů 
korun. TSK nyní zahájila první 
jednání se Státním fondem do-
pravní infrastruktury ohledně 
žádosti o dotaci na cyklodo-
pravu v příštím roce.

V minulém desetiletí Praha 
podle Scheinherra nepodala 
na SFDI jedinou takovouto 
žádost. „Částka se bude vzta-
hovat na výstavbu tří nových 
cyklostezek s vyloučeným 
provozem motorové dopravy,“ 
uvedla mluvčí TSK Barbora 
Lišková.

Jiří LIEBREICH

Investice Prahy do cyklodopravy (v milionech korun)
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NGUYEN Thuong Ly

Plán exministryně průmyslu 
a obchodu Marty Novákové 
(za ANO) na rozšíření plateb-
ních terminálů mezi malé 
živnostníky čekají podstatné 
změny. Nový ministr průmyslu 
Karel Havlíček (za ANO) pova-
žuje projekt své předchůdkyně 
za nedotažený a v příští týdnu 
hodlá znovu zahájit jednání se 
všemi subjekty. Kromě karetní 
společnosti Master Card by se 
jich tentokrát měla zúčastnit 
i konkurenční Visa.

Až 200 tisíc terminálů 

„Chci se potkat se zástupci 
karetních společností a s klí-
čovými asociacemi. Chceme 
si znovu rozdat karty,“ řekl 
Havlíček. 

Nováková předpokládala, 
že by do fondu přispívaly 
banky, karetní společnosti, 
provozovatelé sítí elektro-
nických plateb nebo také 
obchodníci. Z vybraných 
peněz by se živnostníkům 
bezplatně či za nízký po-
platek poskytovaly platební 

Ministr Havlíček přehodnocuje 
fond na terminály zdarma

Pokud by projekt měl být 
spuštěn, musely by se karetní 
firmy, svazy a ministerstvo 
průmyslu dohodnout na pod-
mínkách. Mluví se například 
o tom, že by živnostník 
musel dokázat, že jeho roční 
příjmy dosahují pouze jedno-
tek milionů, aby o terminál 
nežádaly například obchodní 
řetězce. 

Bez státních příspěvků

Do fondu by neměl přispívat 
erár. „Role státu by měla spo-
čívat v případném zákonném 
zakotvení fondu,“ uvedl Ladi-
slav Minčič za Hospodářskou 
komoru.

Svazy a asociace, které 
podepsaly s ministerstvem 
memorandum, projekt dál 
podporují. „Věřím, že cílem 
nejen ministerstva průmyslu, 
ale i MasterCard a Visa, je 
skutečně podpora malých 
a středních podniků v rám-
ci zavádění bezhotovostní 
ekonomiky a nezůstane tak 
jen u slibů a proklamací,“ 
sdělil za Asociaci malých 
a středních podniků Zdeněk 
Tomíček. 

terminály a návazné služby. 
Týkat by se to mohlo až dvou 
set tisíc podnikatelů. Loni 
přitom bylo v Česku 215 tisíc 
platebních terminálů.

„Principiálně proti tomu 
nic nemám. Na druhé straně 
bych chtěl slyšet odezvu 
z trhu, do jaké míry je o to 

zájem a jak na tom bude kdo 
participovat. Obecně totiž 
platí, že když je něco zdar-
ma, tak si toho nikdo neváží,“ 
řekl Havlíček. 

Ministrovi především 
vadilo, že projekt počítal jen 
se společností MasterCard. 
Podnikatel by ale podle něho 

neměl být ochuzen o nabíd-
ku konkurenční Visy.

„Ke spolupráci s veřej-
nou správou jsme otevření. 
Chceme i nadále odstraňovat 
překážky v oblasti akceptace 
karet,“ řekl šéf společnosti 
Visa pro ČR a Slovensko 
Marcel Gajdoš. 

4 | BYZNYS
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PODPORA BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB. Z fondu, do něhož by přispívaly banky, karetní 
společnosti a další soukromé firmy, by se měly pořídit platební terminály pro statisíce živnostníků.
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Rychle využít zakolísání 
konkurence, taková je 
nynější strategie dvo-

jice internetových prodejců 
módy, kteří pronikli do Čes-
ka teprve loni. E-shopy 
About You a Zalando odstar-
tovaly masivní marketingové 
kampaně právě v době, kdy 
se jejich největší konkurent 
Zoot vzpamatovává z finan-
čních problémů a osekává 
reklamní výdaje.

„Od vstupu do České 
republiky v červnu 2018 jsme 
začali z hlediska marketingu 
pozvolna, například rekla-
mou na webu a Facebooku 
či programatickou reklamou. 

Poté jsme naše aktivity 
zesílili,“ uvedl marketingový 
šéf Zalanda pro Česko Dawid 
Pozoga. 

Podle reklamních spe-
cialistů dávají investice 
obchodníků do marketingu 
v současné situaci smysl. 
„Zesílená reklamní kampaň 
může pomoci zvýšit tržní 
podíl. A dá se očekávat, že 
zvýší. Oba Zootu konku-
renční e-shopy jsou teprve 
ve fázi uvádění svých značek 
na český trh. O to je pro ně 
důležitější mít silnější kam-
paň než konkurence,“ řekl 
šéf reklamní agentury Ogilvy 
Ondřej Obluk.

Módní e-shopy About You a Zalando se perou o trh
Výši investic do reklamy 

na tuzemském trhu mana-
žer Zalanda neuvedl. Sdílný 
v tomto ohledu nebyl ani 
další německý obr v interne-
tovém prodeji textilu About 

You. Jeho kampaň v čele 
s modelkou Karolínou Kur-
kovou zaplavila billboardy 
i internet. 

Českému internetovému 
trhu s módou dosud kraloval 

Zoot. Firma se však nadměr-
ně zadlužila a teď s novým in-
vestorem v zádech prochází 
insolvenční reorganizací. 

„Jedním z nezbytných 
úsporných opatření nového 
managementu bylo snížení 
reklamních a marketingo-
vých výdajů. Ještě v loňském 
roce činily přibližně dvě stě 
milionů korun. Rozpočet pro 
letošní rok je kolem šedesá-
ti milionů korun. Finance 
do této oblasti se také vyna-
kládají daleko účelněji než 
v minulosti,“ sdělil mediální 
zástupce Zootu Karel Samec.

Daniel NOVÁK

Prodej oblečení na internetu

podíl módy 
na obratu 

e-commerce  
(v procentech)

tržby e-shopů 
s oblečením

(v miliardách korun)

celkový obrat 
e-commerce
(v miliardách korun)

2015 8 6,5 81

2016 9 8,6 96

2017 11 12,7 115

2018 12 16,2 135

Pramen Heureka.cz
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Útraty za potraviny 
prudce rostly

Maloobchodní tržby bez 
prodejů aut v dubnu zrych-
lily růst na 6,9 procenta 
z březnových 4,8 procenta 
a překonaly očekávání 
analytiků. Stejně jako 
v předchozích měsících se 
i v dubnu nejvíce, a to o pě-
tinu, zvýšily tržby e-shopů 
a zásilkových služeb. Výda- 
je za potraviny vzrostly 
v dubnu meziročně nejvíce 
za šestnáct let, což mohlo 
ovlivnit také zdražování, 
míní analytici.

Prodej nových aut  
se propadl o desetinu

Za pět měsíců letošního 
roku se prodalo 107 tisíc 
nových osobních vozů, 
meziročně o 9,6 procenta 
méně. Květnový pokles 
činil 6,5 procenta. Celkem 

71 procent aut nakoupily 
firmy, oznámil Svaz dovozců 
automobilů.

Pražan vydělává 
na byt 14,6 roku

Pokud by obyvatel Prahy 
neměl žádné další výdaje, 
na průměrný nový byt 
o rozloze sedmdesát metrů 
čtverečních by vydělával 
14,6 roku. Ukázala to studie 
společnosti Central Group 
vycházející z údajů z konce 
prvního čtvrtletí. Před 
rokem by Pražan na byt vy-
dělával 13,8 roku. Na konci 
třetího čtvrtletí 2014, odkdy 
developer údaje eviduje, to 
bylo necelých deset let. /čtk/

Ondřej SOUČEK

Insolvence jedné z firem 
bývalého vítkovického strojí-
renského impéria je u konce. 
Společnost Vítkovické strojír-
ny, jejíž majetek dříve patřil 
do firmy Vítkovice Power 
Engineering, splnila reorgani-
zační plán. Získali ji podnika-
telé Jaroslav Strnad a Martin 
Ulčák. Mají v ní rovný podíl, 
sdělil deníku E15 Strnadův 
mluvčí Andrej Čírtek. Podnik 
vlastní prostřednictvím firmy 
Vítkovice Energetické Stro-
jírenství, která Vítkovickým 
strojírnám v rámci reorga-
nizace významně finančně 
pomohla. 

Ztráta pracovních míst 

Ukončení insolvence vyplývá 
z usnesení Městského soudu 
v Praze, podle něhož se proti 
rozhodnutí nelze odvolat. 
„Byly uspokojeny všechny 
splatné, nesporné a řádně 
uplatněné pohledávky za ma-
jetkovou podstatou, případ-
ně bylo dosaženo dohody 
o způsobu úhrady takových 
pohledávek. Došlo k načer-

Vítkovické strojírny 
mají byznysmeni 
Ulčák a Strnad napůl

Majetkovou podstatu strojí-
ren vyčíslil znalecký posudek 
na 203 tisíc korun. Firma loni 
utržila 58 milionů korun a její 
celková ztráta činila 157 mi - 
lionů korun. Letos by se to 
podle Winkelhoferové mělo 
zlepšit. „Dlužník vykazuje 
ve střednědobém horizontu 
pozitivní vývoj provozně 
hospodářského výsledku, což 
potvrdil v lednu 2019,“ napsa-
la pro insolvenční řízení. 

Nabídka pronájmu 

Ke zlepšení hospodaření 
podniku by mohlo přispět 
zpřístupnění rozlehlého are-
álu dalším investorům, do-
mnívá se Strnad. „Disponu-
jeme obrovskými prostory, 
které mají stovky hektarů. 
Jen část z nich vy užijeme 
pro vlastní podnikání. Jsme 
otevřeni partnerům, kteří 
by měli zájem o pronájem 
či koupi jejich částí,“ sdělil 
deníku E15 Strnad. 

Model pronajímání podle 
něho funguje i v kopřivnické 
průmyslové zóně, kde histo-
ricky sídlila jen Tatra a dnes 
tam vyrábí řada dalších 
firem.

pání úvěrů podle smluv,“ 
uvedla v dokumentu pro 
soud insolvenční správkyně 
Vítkovických strojíren Lenka 
Winkelhoferová.

Vítkovické strojírny jsou 
jedinou zbylou výrobní 
částí zkrachovalé společnosti 
Vítkovice Power Engineering. 
V rámci konkurzu v roce 2017 
od ní Vítkovické strojírny kou-
pily závody Mostárna a Kotlár-
na, které dnes zaměstnávají 
desítky pracovníků. Velkou 
část míst se ale zachránit 
nepodařilo, před konkurzem 
v Power Engineering pracova-
lo šest stovek lidí.
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13,3
miliardy korun 

má stát úsek 
mezi Výstavištěm 
a Veleslavínem.

Strojírny loni utržily 
58 milionů korun 
a jejich celková ztráta 
činila 157 mi lionů 
korun. Letos očekávají 
lepší výsledek.

303249/34 inzerce

STOVKY HEKTARŮ. V rozsáhlých areálech Mostárny a Kotlárny vítkovického podniku by mohly 
najít zázemí i další firmy.
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Správa železniční 
dopravní cesty vybrala 
pro připravovanou trať 

k pražskému letišti  takzva-
nou jižní variantu střešovic-
kých tunelů mezi Dejvicemi 
a Veleslavínem. Tunel má 
nově vést pod ulicemi Sva-
tovítská, Norbertov a U Vo-
jenské nemocnice. Vybraná 
varianta by měla být nejply-
nulejší ze zvažovaných tras, 
uvedl šéf SŽDC Jiří Svoboda. 

Stavba úseku mezi praž-
ským Výstavištěm a Vele-
slavínem, jehož podstatnou 
částí tunel je, by měla vyjít 
přibližně na 13,3 miliardy 
korun. Práce by měly začít 
zhruba za šest let.

Organizace tím podle Svo-
body vyřešila nejkomplikova-
nější a patrně i nejdražší úsek 
projektu. „Tunely navržené 
v takzvané jižní variantě jsou 
vedeny geologicky stabilním 
prostředím, neohrožují zdro-

Tunely na trati 
do Kladna povedou 
novou jižní trasou

Krátce

je podzemní vody a sestupují 
hluboko pod úroveň terénu,“ 
uvedl. Stavba bude podle něj 
hluboká až osmdesát metrů. 

„Věříme, že tato maximál-
ně odkloněná trasa, která 
vede v mimořádné hloubce, 
nebude v rámci území Prahy 
6 vyvolávat žádné konflikty,“ 
uvedla radní pro strategický 
rozvoj Prahy 6 Eva Smutná 
(za TOP 09). /čtk/



Majitel značky Matto-
ni, společnost Kar-
lovarské minerální 

vody, expanduje do Srbska. 
Jeho společný podnik se sku-
pinou PepsiCo tam kupuje 
největšího výrobce nealkoho-
lických nápojů, firmu Knjaz 
Miloš. Vyplývá to z materiálu, 
který má deník E15 k dispozi-
ci. Firma to povrdila.

Nadpoloviční většina

Prodej, který trval šest 
měsíců, ještě musejí schválit 
antimonopolní úřady v obou 
zemích. KMV odhadují, že 
bude dokončen ještě letos. 
Výši transakce společnost 
na dotaz deníku E15 odmítla 
sdělit. „Patří mezi nejdražší 

Tuzemský nápojář KMV  
kupuje srbskou konkurenci

akvizice,“ uvedl pouze její šéf 
Alessandro Pasquale. 

Skupina kupuje srbského 
nápojáře prostřednictvím 
společného podniku založe-
ného s nápojářským gigantem 
PepsiCo. Tuzemská společnost 
však vlastní nadpoloviční 
většinu. „Předtím jsme nikdy 
neměli partnera. S PepsiCo ale 
máme zvláštní vztah,“ doplnil 
Pasquale s tím, že spolupráci 
testuje.

KMV se díky akvizici poprvé 
dostává na srbský trh. „Nové 
spojení poskytne možnost 
růstu nejen firmám, ale také 
zákazníkům a zaměstnan-
cům,“ uvedl Pasquale.  

KMV, největší výrobce mi-
nerálních a pramenitých vod 
ve střední Evropě, loni převzal 
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Žádejte u svého knihkupce  
nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

MŮJ ŽIVOT
S VLČÍ SMEČKOU

Autentické vyprávění Češky,
která žije s vlky 

305672/38 inzerce

POPRVÉ V SRBSKU. Karlovarské minerální vody převzaly také 
továrnu nápojáře Knjaz Miloš sídlícího ve městě Aranđelovac.
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pobočky PepsiCo v Česku, 
na Slovensku a v Maďarsku. 
Výši transakce nesdělil ani teh-
dy. „Jedná se o důvěrný údaj. 
Bylo to hodně, to se nebojte,“ 
řekl tehdy k akvizici Pasquale 
v rozhovoru pro deník E15.  

Miliardové tržby 

Schválení transakce mělo 
tehdy podmínku animonopol-
ního úřadu. Skupina musela 
převést výrobu ledového čaje 
Dobrá voda do závodu Toma 
a ten připravit k prodeji. Kar-
lovarským minerálním vodám 
loni vzrostly tržby meziročně 
o šest procent na 8,8 miliardy 
korun bez výsledků PepsiCo.

Barbora PÁNKOVÁ
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Brusel se ohradil 
proti Babišovi
Do Česka dorazila poslední 
z předběžných auditních 
zpráv týkající se dotací 
v zemědělství, které čerpala 
společnost Agrofert českého 
premiéra Andreje Babiše, 
a které zkoumají premiérův 
možný střet zájmů. Naznačil 
to Evropský komisař pro 
rozpočet Günther Oettin-
ger, který včera společně 
s místopředsedou Evropské 
komise Valdisem Dom-
brovskisem hájil auditory 
EU před pochybami, které 
jejich směrem vyslovil český 
premiér. Obdržení zprávy 
potvrdilo ministerstvo 
zemědělství.

„Auditoři Evropské 
komise jsou profesionál-
ní a pracují objektivně,“ 
uvedl Dombrovskis. Cílem 
auditů je podle něj ochrana 
finančních zájmů Evropské 
unie a daňových poplatníků, 
včetně těch z Česka. Komise 
dosud nechtěla komentovat 
dění kolem auditů, které 
na počátku roku uskuteč-
nila v Česku kvůli možném 
střetu zájmů premiéra. Ten 
opakovaně odmítavě rea-

guje na předběžnou auditní 
zprávu, která minulý týden 
unikla do médií, věc označil 
za útok proti České republi-
ce a auditory za nekompe-
tentní.

„Audit, který se uskutečnil 
v České republice v lednu 
a v únoru, se odehrál podle 
standardních postupů,“ uve-
dl Dombrovskis. Respekto-
vána podle něj byla přísluš-
ná pravidla, včetně inspekcí 
přímo na místě a toho, že se 
k věci mohly vyjádřit i pro-
věřované subjekty.

Místopředseda komise 
pro euro a sociální dialog 

Dombrovskis potvrdil, že 
EK nyní českým úřadům 
poskytla návrh závěrečné 
auditní zprávy, na který čes-
ká strana může reagovat.

Komisař pro rozpočet 
Günther Oettinger nechtěl 
Babišova slova komentovat. 
Oettinger připomněl, že 
auditní procedura pokra-
čuje a podílejí se na ní lidé 
z několika generálních 
ředitelství EK včetně jeho 
ředitelství pro rozpočet. /čtk/
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Audit, který se 
uskutečnil v České 
republice v lednu 
a v únoru, se odehrál 
podle standardních 
postupů.

Akcie, měny & názory

Jak na tech 
giganty
Na začátku týdne na nás 
opět vykoukl americký 
regulatorní strašák a vypla-
šil akcie Facebooku, Googlu 
a Amazonu. Avšak má 
propad ceny akcií racionální 
základ? Těžko tomu věřit. 
Jak totiž naložit s monopo-
lem, který neubližuje svým 
klientům zvyšováním cen 
ani prodejem nekvalitních 
výrobků, a naopak přináší 
efektivitu a deflační tlaky? 
A navíc za využití zákonů, 
které byly formované pro 
společnosti 19. a 20. století? 
Arzenál možností je notně 
omezený a dle nás vlastně 
i neškodný – pokuty, omeze-
ní činnosti a rozštěpení.   

Miliardové pokuty jsou 
pro firmy s takto plnými 
kapsami sotva plácnutím 
přes zápěstí. Omezení určité 
činnosti je nepříjemné, ale 
technologie se ze své pod-

staty dokážou velice rychle 
přizpůsobit. Zůstává nám 
tak jen rozlámaní gigantů 
na menší hráče. To by bylo 
na „probyznysové“ Spoje-
né státy extrémní řešení, 
které by akcionáři nesli 
těžce. Jenže případy, kdy 
k tomu regulátor přistoupil, 
se dají spočítat na jedné 
ruce. Naposledy k tomu měl 
příležitost po finanční krizi, 
kdy ho k tomu vyzývala 
i společenská poptávka. 
Po deseti letech se však 
změnilo velice málo. 

A zmiňovaný společenský 
tlak? Stačí se podívat, jak 
technologickým gigantům 
prudce rostou počty uživa-
telů, zobchodovaného zboží 
a zhlédnuté reklamy.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 5. 6. 2019 Akcie na pražské burze 5. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,00   -0,55 % 

CETV 89,00   2,89 % 

ČEZ 538,50   -0,28 % 

Erste Bank 832,00   0,22 % 

Kofola 289,00   -0,34 % 

KB 895,50   -0,17 % 

Moneta 77,00   -0,65 % 

O2 CR 230,50   -0,22 % 

Pegas 750,00   -0,79 % 

Philip Mor. ČR 13 820,00   -0,14 % 

TMR 780,00 0,00 %

VIG 576,00   -0,17 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

218 790

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,919

Čína 1 3,297

Dánsko 1 3,435

EMU 1 25,650

Chorvatsko 1 3,459

Japonsko 100 21,047

Kanada 1 17,018

Maďarsko 100 7,978

Norsko 1 2,625

Polsko 1 5,996

Rusko 100 34,967

Švédsko 1 2,415

Švýcarsko 1 22,981

Turecko 1 3,982

USA 1 22,770

Velká Británie 1 28,949

 
Ján 
HLADKÝ
analytik  
Patria Finance

V JIHOANGLICKÉM PORTSMOUTHU včera vzdali hold vá-
lečným veteránům, kteří se před 75 lety zapojili do spojenecké-
ho vylodění v Normandii, britská královna Alžběta II., americký 
prezident Donald Trump a další státníci. Hrdinům Dne D, který 
byl začátkem válečného vítězství protihitlerovské koalice na zá-
padní frontě, spolu s britskou premiérkou Theresou Mayovou, 
německou kancléřkou Angelou Merkelovovu či francouzským 
prezidentem Emmanuelem Macronem zatleskal i český premiér 
Andrej Babiš.
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VZPOMÍNKA

Pavel  
TELIČKA:
V reakci na hlášku 
@AndrejBabis, že bude o au-
ditu chtít jednat s Junckerem, 
mi bylo dnes v Bruselu 
řečeno, že není chuť se s pre-
miérem bavit o ničem, natož  
o šetření jeho kauz. Údiv nad 
jeho nekompetentností, jaké 
komentáře činí. Prý překročil 
všechny hranice.

twitter.com/
e15news



Itálie nedodržela 
rozpočtový schodek

Evropská komise dospěla 
k závěru, že Itálie kvůli 
svému rostoucímu dluhu 
porušuje fiskální pravidla 
Evropské unie. Tato situace 
je důvodem k zahájení 
disciplinárního řízení vůči 
zemi, uvádí se v prohlášení 
komise.

Německo trápí 
extrémní počasí

Pravděpodobně tornádo 
napáchalo v noci na středu 
značné škody v západoně-
meckém městě Bocholt. Po-
ničilo devět domů a vyvrá-
tilo zhruba stovku stromů. 
Východ Německa mezitím 
nadále trápí vedra a požáry. 
U braniborského Jüterbo-
gu nedaleko Berlína stále 
hoří přibližně 500 hektarů 
lesního porostu.

Evropské lidovce dál 
povede Weber

Staronovým předsedou frak-
ce Evropské lidové strany 
v Evropském parlamentu se 
včera dopoledne stal Man-
fred Weber. Podle informací 
čtk dostal na ustavující schů-
zi frakce 156 ze 160 hlasů. 
Weber je také kanditátem 
do čela Evropské komise 
v rámci systému vedoucích 
kandidátů. Na podzim na-
hradí ve funkci Jeana-Clau-
dea Junckera.

Kofola vyplatí nižší 
dividendu

Akcionáři Kofoly si letos 
rozdělí na dividendách 
300,9 milionu korun, loni to 
bylo 361,2 milionu. Na jednu 
akcii připadne 13,50 koruny. 
Návrh představenstva 
v Ostravě schválila valná 
hromada společnosti Kofola 
ČeskoSlovensko. 

Kommersant měl 
vyzradit státní 
tajemství

Po květnovém skandálu, 
kdy ruský list Kommersant 
demonstrativně opustila 
celá vnitropolitická redakce, 
se jeden z nejvlivnějších 
ruských deníků dostal 
do dalších problémů. Ko-
mmersant byl podle ruských 
médií obviněn z vyzrazení 
státního tajemství a hrozí 
mu pokuta. Žalobu údajně 
vyvolal článek o dodávkách 
ruských stíhacích letounů 
Egyptu. /čtk/

Krátce
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Mezinárodní sdružení 
pro leteckou do-
pravu IATA snížilo 

odhad celkového zisku letec-
kých dopravců za letošní rok 
o 7,5 miliardy dolarů na nece-
lých 28 miliard dolarů. Pokud 
se prognóza potvrdí, aerolin-
ky vydělají o pětinu méně, 
než se očekávalo, zároveň jim 
zisk meziročně klesne v pře-
počtu o více než 46 miliard 
korun, tedy o necelých sedm 
procent. Sestupný trend má 
navíc dál pokračovat.

Obchodní války mezi Spo-
jenými státy a Čínou, které 
IATA uvádí jako hlavní důvod 
poklesu trhu, velmi tvrdě 
dopadají hlavně na nákladní 
dopravce. Jejich segment při-
tom v minulých letech rostl: 
v roce 2017 meziročně o deset 
procent, loni o 3,4 procenta. 
Letos IATA očekává stagnaci 
trhu, jehož současné těžiště 
leží v Asii. Ta vytváří asi 
čtyřicet procent obchodu 
v nákladní dopravě.

„Vývoj je letos čistě 
negativní. Potíže náklad-
ních dopravců způsobené 
protekcionistickými opatře-
ními a obchodními válkami 
mohou být vykompenzovány 
segmentem osobní dopravy. 
V Asii pozorujeme enormní 
růst poptávky, Čína se do pěti 
let stane největším trhem svě-
ta, Indie do deseti let třetím,“ 

řekl stanici CNBC šéf IATA 
Alexandre de Juniac.

Trh nákladních dopravců 
prudce klesá i v Evropě. IATA 
viní z poklesu brexit a s ním 
spojené obchodní nejisto-
ty. Evropským nákladním 
dopravcům v dubnu klesla 
poptávka meziročně o více 
než šest procent.

Nákladní i osobní dopravci 
zároveň čelí rostoucím cenám 
paliva, řada z nich i proto 
v nedávné době zkrachovala: 
jen loni to bylo přes dvacet 
většinou nízkonákladových 

aerolinek, například německá 
Germania. Na rozdíl od ná-
kladních dopravců se ale těm 
osobním letadla nevyprazd-
ňují, cestujících naopak mír-
ně přibývá: v dubnu globální 
poptávka meziročně narostla 
o čtyři procenta.

Nejen dopravci, ale celý 
letecký průmysl zažívají 
krušné období. Podle ame-
rické poradenské společnosti 
Teal Group letos trh poroste 
prakticky jen díky rostoucím 
dodávkám vojenských stíha-
cích letounů. Všechny ostatní 
segmenty buď stagnují, nebo 
klesají.

Hodnota dodaných 
bojových letounů totiž loni 
meziročně narostla o čtyři 
procenta. Letos to má být 
24 procent. To by znamenalo 
nejlepší výsledek od roku 
1992. „Bojovým letounům 
se daří skvěle, právě díky 
tomuto segmentu bude moci 
růst celý letecký trh i letos,“ 
okomentoval to pro magazín 
Aviation Week viceprezident 
Teal Group Richard Aboulafia. 
K důvodům patří zvyšující se 
dodávky stíhaček F-35 ame-
rického výrobce Lockheed 
Martin a globální růst výdajů 
na zbrojení.

 
 více E15.cz

Jiří LIEBREICH

Obchodní války drtí 
letecké přepravce

7,5
miliardy dolarů 

méně letos vydělají 
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Dopravní policisté  
patří k největším 
nepřátelům města

S  tavební právo je v Česku dnes natolik komplikované, že se 
v něm vyzná maximálně několik stovek lidí, tvrdí architekt 
a někdejší primátor Jan Kasl s tím, že to pak vytváří prostor 
pro různé ovlivňování. Zároveň dodává, že po osmi letech 
chaosu a břídilství se Praha pomalu nadechuje k novému 
rozvoji.

 
Daniel NOVÁK
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 Jak hodnotíte jako bývalý 
primátor poslední roky 
pražské radnice? 
Prahu posledních osm let 
řídily party od gynekologa 
Bohuslava Svobody přes nad-
šence Tomáše Hudečka po ne-
schopnou skupinu Adriany 
Krnáčové. S městem prakticky 
nepohnuli. Předtím tu byl osm 
let Pavel Bém, který byl akční, 
bohužel za něj z města jako ce-
dníkem vytékaly peníze podiv-
ným kamarádům a mafiánům, 
kteří se přiživovali na stavební 
aktivitě. Následovaly čtyři 

roky zmatků a střídání koalic, 
až za Krnáčové nastal nejhorší 
úpadek města.

 A co nové vedení 
radnice? 
Jsem mírný optimista. Věřím, 
že tato parta bude chtít něco 
udělat. Nemají však příliš ostří-
lených manažerů. Piráti jsou 
hodně nezkušení a velmi po-
dezřívaví vůči všemu a všem. 
Všechno musejí čtyřikrát 
přezkoušet a pověsit na inter-
net. Ale věřím, že se to naučí 
a ostatní s nimi. Například 

náměstek primátora Adam 
Scheinherr, který dělá dopra-
vu, se za půl roku neuvěřitelně 
naučil, jak všechno funguje. 
Petr Hlaváček, který má rozvoj 
na starosti, je zase zkušený 
architekt.

 Takže se začne stavět? 
Tohle uskupení se velkého 
počtu stříhaných pásek nedo-
čká. Protože před ním se toho 
za osm let moc nepřipravilo. 
Město nebylo aktivní v přípra-
vě pozemků, nebylo aktivní 
v plánování. Už za Béma město 

prodalo pozemky na Rohan-
ském ostrově, který ale potom 
deset let spal. Přišla krize, ale 
problém byl i v tom, jak město 
k rozvoji přistoupilo. Mohlo 
předem zástavbu naplánovat, 
mohlo vytyčit uliční síť a teprve 
pak takto připravené pozemky 
prodávat v jednotlivých blocích 
developerům. Byla by tam 
jasná pravidla výšky, plochy, 
funkce. Pak by všechno šlo 
snáze a rychleji. 

Co se teď začíná projektovat, 
se bude stavět nejdříve za tři 
čtyři roky. Velké stavby trvají 

logicky déle. Malé stavby by se 
však měly stavět rychleji, není 
důvod ke zbytečnému váhání.

 Proč se území 
nepřipravila? 
Může za to politický klinč 
a koaliční půtky. Koalice byly 
spíše vražedné než spolupracu-
jící. Byla to reakce na minulost, 
kdy prakticky každé stavění 
znamenalo, že šly nějaké 
peníze mimo. Slovo developer 
se stalo nadávkou. Když někdo 
podporoval stavebníka, hned 
byl podezřelý, co z toho má. 
Nikdo neviděl, že se musí kon-
tinuálně stavět, protože město 
se nemůže zakonzervovat.

 Jeden developer mimo 
záznam řekl, že za stavební 
paralýzu může rozpad „ma-
nagementu korupce“. Jaká 
byla její role při stavění? 
Je to pravda. Za Béma se prý 
vědělo, za kým jít. Že je potře-
ba jít do Blaníku, tomu a tomu 
zaplatit tolik a tolik. Zřejmě 
existovaly i pevné taxy. A ono 
to šlo. Dnes nikdo neví, kam 
má jít. Doufám, že za nikým 
není třeba chodit.

 Jakou roli tedy sehrávali 
různí lobbisté a korupce 
při povolování významných 
projektů?
Myslím že klíčovou. Svým 
způsobem však dokázali věcem 
pomoci. Byla to reakce na situ-
aci, kdy sebemenší rozhodnutí 
trvalo velice dlouho. Například 
nedávno náš klient v cent-
ru Prahy pro jeden projekt 
potřeboval od města dokoupit 
pozemek o třiatřiceti metrech 
čtverečních, ležící přitom 
na suterénu stávající budovy. 
Trvalo to víc než rok.

 Nebylo ale potom přiro-
zené, že nastal protipohyb? 
Že se vytvořila zmíněná 



• Vystudoval architekturu 
na Stavební fakultě Českého 
vysokého učení technického 
v Praze. 

• V roce 1990 vstoupil 
do komunální politiky. 
Nejdříve za Občanské fórum, 
poté v barvách ODS. V letech 
1998 až 2002 byl primátorem 
hlavního města Prahy. 
Ve stejném roce 2002 odešel 
z ODS. 

• V roce 2014 se naposledy 
pokusil vrátit na pražskou 
radnici. Po krátkém flirtu 
s hnutím ANO kandidoval 
neúspěšně jako nestraník 
v rámci sdružení SD-SN 
a SNK-ED. 

• Od té doby se věnuje 
podnikání ve své 
architektonické kanceláři JK 
architekti.

Jan  
KASL (67)
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Svého předchůdce Honzu Koukala 
jsem kdysi neprávem označil 
za kmotra kmotrů. To byl však 
omyl. Ve srovnání s našimi 
následovníky byl břídil. Možná 
někomu občas něco bokem vyřešil, 
ale v zásadě za něj věci fungovaly.

atmosféra, kdy se z develo-
pera stalo ono sprosté slovo? 
Byla to možná reakce, ale asi 
to byla reakce, která neby-
la nutná. Stačilo se chovat 
srozumitelně a transparentně. 
Největším zločinem Pavla 
Béma bylo, že zavedl tento 
systém. Přitom on vůbec 
není hloupý člověk. Byl by to 
velice schopný manažer, kdyby 
nebyl pod vlivem lidí, kteří 
z toho něco chtěli mít. Svého 
předchůdce Honzu Koukala 
jsem kdysi neprávem označil 
za kmotra kmotrů. To byl však 
omyl. Ve srovnání s našimi 
následovníky byl břídil. Možná 
někomu občas něco bokem 
vyřešil, ale v zásadě za něj věci 
fungovaly.

 V době vašeho primáto-
rování korupce nebyla? 
Nikdy jsem se s nikým takovým 
nebavil, nikdy jsem se nikým 
nenechal řídit. Samozřejmě to 
ale byla úplně jiná doba, měly 
jsme úplně jiné možnosti. Náš 
tehdejší rozpočet byl proti 
dnešnímu třetinový. 

 Bylo dobrým nápadem 
minulého vedení magistrátu 
urychlit výkup pozemků pro 
metro D společným podni-
kem se skupinou Penta? 
Nápad byl asi dobře míněný. 
Město při takových transakcích 
nemá možnosti soukromé 
firmy, která se může rychle roz-
hodovat a vyjednávat, nemusí 
se řídit zákonem o veřejných 
zakázkách. Takže myšlenka 
nebyla špatná, ale bohužel ji 
pojali tak, že by město v tomto 
společném podniku tahalo 
za kratší konec. 

 Jaké území v Praze 
je z hlediska rozvoje 
promarněnou šancí? 
Území Holešovice-Bubny se 
připravuje dvacet let a zatím 
není ani platná dokumen-
tace rozvoje. Dosud nebyla 
výstavba v tomto brownfieldu 
naplánována. To je pro rozvoj 
města tragické. Výstavba 
bývalého nádraží King’s Cross 
v Londýně se také chystala 
dlouho a také to tam ovliv-
nila krize. Ale dnes už tvoří 
součást města. Tato území 
uprostřed živého města prostě 
nemohou „spát“ desítky let. 
A mezitím se jako rakovinné 
bujení město rozlézá do okolní 
krajiny a vytváří nestravitel-
nou sídelní kaši.

 Je to něco, co vyřeší 
Metropolitní plán? 
Metropolitní plán je trochu 
přeceňován. Je to prostě nový 
územní plán města, který není 
ani metropolitní, protože mu 
to legislativa neumožňuje, 
takže řeší jen vlastní Prahu. 
Metropolitní by byl tehdy, kdy-
by řešil pražský metropolitní 
region. Takový plán je přitom 
velmi žádoucí. Máme „žlou-
tek“ v podobě Prahy, ale chybí 
nám „bílek“ v podobě desítek 
územních plánů obcí okolo 
Prahy. Podrobně je zkoordino-
vat s Prahou bohužel neumějí 
ani zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje.

 Pomůže Praze zřízení 
uvažovaného městského 
developera? 
Pokud se městský developer 
nechápe jako ten, kdo sám sta-
ví, ale jako městský plánovač, 
tak ano. Měl by to být subjekt, 
který dokáže spojit majetkově 
roztříštěné území, naplánovat 
uliční síť a veřejná prostranství 
s parky, umístit veřejné vybave-
ní, připravit páteřní inženýr-
ské sítě, a především dokáže 
dopředu stanovit pravidla 
hry v daném území. Následně 
město prodá jednotlivé bloky 
jednotlivým developerům. 
Ti by totiž měli být staviteli, 
realizátory. Město samo zpra-
vidla staví velmi neefektivně. 
Podobně postupovalo město 
Hamburk v Hafen City nebo se 
tak staví ve Vídni.

 Co vás přivedlo do čela 
České komory architektů? 
Přiznávám, že to nebylo 
úplně dobrovolné rozhodnutí 
a cílevědomá akce. Po val-
né hromadě mě kolegové 
v představenstvu museli hodně 

přesvědčovat. Mám svou práci, 
která mě baví, a nechci se jí 
vzdát, netoužím po funkcích. 
Nakonec jsem na to kývl, ov-
šem s výhradou, že se všichni 
v představenstvu musejí zapo-
jit, každý dostane kus práce. 

 S politikou jste se 
definitivně rozešel? 
V roce 2014 jsem podlehl 
přesvědčování Věry Jouro-

vé z ANO a pokusil jsem se 
o návrat do komunální poli-
tiky. Avšak po třech měsících 
poznávání, co znamená hnutí 
ANO a kdo je paní Kleslová, 
jsem z toho rychle vyskočil. 
Od té doby se už o nic v politi-
ce nepokouším.

 Za prioritu v čele komo-
ry architektů jste označil 
rekodifikaci stavebního 
práva. Jak předložené ná-
vrhy na změnu stavebního 
zákona vnímáte? 
Úsilí o rekodifikaci stavebního 
práva je jednou z mála světlých 
stránek této vlády. Všichni 
bychom tomu měli fandit. Bo-
hužel to tak ani v médiích není. 
Šíří se dezinformace vyplýva-
jící zčásti z neznalosti, zčásti 
z úmyslného překrucování, 
zčásti z nepochopení složitého 
tématu. 

Například v jednom nejme-
novaném týdeníku zkratka 
vedla k takovému popisu 
rekodifikace, jako by jejím 
výsledkem mělo být, že se 
v řízeních nikdo nebude moci 
vyjadřovat ke stavebním zámě-
rům. To není vůbec pravda. 
Lidé si víc a víc dávají pozor 
na to, co se v jejich území 
odehrává, nejsou lhostejní. To 
je samozřejmě dobře. 

Dnes jsme však v situaci, kdy 
se kdekdo vyjadřuje k čemu-
koli kdykoli, a to opakovaně až 
šikanózně. Nechte stavitele, ať 
stavějí domy. Ale dávejte jim 
taková pravidla, ať vznikne 
město, v němž bude příjemné 
žít. 

 Kde byste stanovil 
hranice pro to, do čeho ještě 
mluvit a do čeho už ne? 
Když se váš soused rozhodne, 
že nechce, abyste na svém po-
zemku stavěli, tak udělá všech-
no pro to, aby vám to zne-
chutil. Ačkoli všechno děláte 
v mezích zákona, souseda nijak 
neomezujete, nezastiňujete, 
neblokujete mu vjezd, neovliv-
ňujete jeho pozemek, nestavíte 
nadměrně velký dům, přesto 
vás dokáže potrápit natolik, že 
stavbu nakonec třeba vzdáte. 
Tomu je třeba bránit. 

Kromě toho se k řízení před-
kládají až nesmyslně podrobné 
dokumentace, které nejsou po-
třeba. Na stavebním úřadu, kde 
má třeba někdo průmyslovku, 
posuzuje práci špičkového ar-
chitekta, který má vystudované 
dvě školy, i v zahraničí.

 Takže hlavní překážkou 
stavění je byrokracie? 
Máme sice jeden stavební 
zákon, ale různé stavební 
úřady si jej v detailu různě 
vykládají. Jen jaké problémy 
dělá Policie České republiky 
při připojování obytných 
domů na místní komunika-
ce. Hluboké a široké vjezdy 
do domů stojících v uliční 
frontě se realizují jen proto, 
že podle jejich výkladu auto 
nemůže čekat, než se mu 
otevřou vrata, na vozovce. 
Proč? Vím, že nemůže čekat 
na nadřazené komunikaci, 
ale na místní komunikaci? 

Dopravní policisté jsou 
z tohoto pohledu jedním z nej-
větších nepřátel kompaktního 
města. Mají absurdní požadav-
ky na rozhledové trojúhelní-
ky, umístění stromů, sloupů 
osvětlení, pilířků s elektro 
a plynoměry. V jednom pro-
jektu v Nebušicích vybourá-
váme historickou zeď v místě, 
kde dřív jezdily traktory. A to 
jenom proto, aby odtud mohlo 
vyjet osobní auto. Podle policie 
tam nemá rozhledový úhel. 
Přitom stačí dávat pozor jako 
vždy za volantem, maximálně 
používat zrcadla.

 Lze se ve stavebním 
právu ještě vyznat? 
Celý náš profesní život se 
odehrává v legislativním 
rámci, který je čím dál těsnější. 
Svazuje nás víc a víc. Nejen 
projektanty, ale i investory 
a úředníky. Neustále se rozšiřu-
jí nároky na to, kdo se k čemu 
vyjadřuje a jakou formou, co se 
dokumentuje, co se doklá-
dá. Dříve stačily k povolení 
domu na Vinohradech dva tři 
pauzáky. Dodnes tyto stavby 
obdivujeme. 

V současné době má projekt 
v deskách A4 tloušťku deset 
až patnáct centimetrů. Každý 
úředník chce mít vše doloženo, 
aby si později někdo nemohl 
stěžovat. Procesy se neustále 
komplikují, správní právo 
neúměrně zbytnělo. Stavební 
právo je dnes natolik kompli-
kované, že se v něm vyzná 
maximálně několik stovek lidí. 
Nesrozumitelnost pravidel pak 
pochopitelně vytváří i prostor 
pro různé ovlivňování.

 Myslíte pro korupci? 
Takto to úplně říci nechci, 
ačkoliv ta tam určitě také 
funguje.
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Babiš, strach 
a dav
Nebudeme si nalhávat, že 
v tuto chvíli v Česku existuje 
diskutovanější téma: Jak dlou-
ho ještě vydrží demonstranti 
demonstrovat? A jak dlouho 
jim vydrží Andrej Babiš ne- 
ustupovat?

Babišovi demonstrace vadí, 
ne že ne. Ukazují to poměrně 
hezky dva premiérovy výroky. 
„Když lidé řvou na náměstích, 
že jsem lhář, podvodník a zlo-
děj, je to nepřijatelné,“ říká. 
NEPŘIJATELNÉ. Babiš říká, že 
nechce, aby se lidé scházeli 
na náměstích říkat o něm lži. 
(Pomineme ověření onoho 
výroku, hlavně pro částečnou 
neověřitelnost. Nicméně při lži 
byl přistižen opakovaně, jeho 
podvod se aktuálně pohybuje 
kdesi mezi státním zastupitel-
stvím a soudem; u zlodějny mu 
dejme za pravdu.) 

Premiérovi by tedy nevadilo, 
kdyby se lidí sešel milion, aby 
křičeli pravdy? Ne, nepatřič-
nost je samozřejmě v demon-
stracích samotných. „Nechápu, 
proč lidé demonstrují. Nemají 
žádný důvod demonstrovat,“ 
usvědčuje se Babiš. Nechá-
pe, že důvod si lidé určují 
sami. Může je nakrmit silným 
Českem, vládními úspěchy, 
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Skrytý  
půvab EET
Malé koaliční poštěkávání 
vyvolalo rozhodnutí sociál-
ních demokratů podpořit 
hrstku pozměňovacích 
návrhů k EET, které se týkají 
sociálních služeb. Nejen že to 
pozdrželo schvalování záko-
na. Navíc šlo o návrhy opozič-
ní – z dílny ODS, stejně jako 
drtivá většina z několika sto-
vek zbývajících. Rozzlobená 
reakce ANO nepřekvapí. Co 
tím ale sleduje ČSSD? Možná 
chtěla v současné rozjitřené 
situaci svého koaličního part-

nera trošku pozlobit či zvýšit 
klesající cenu svých vládních 
akcií. Na usmíření odpůrců 
EET je to každopádně málo. 
A politikou „ve vládě, ale ob-
čas proti vládě“ začíná kopíro-
vat někdejší chování lidovců. 
Tak aby ještě neokopírovala 
jejich volební výsledek z roku 
2010 (4,39 procenta).

EET je vážná věc, pro mno-
hé živnostníky zatěžující, pro 
některé dokonce likvidační. 
Ale i u tohoto tématu se dá 
užít trocha zábavy. Třeba 
včera, když se řešilo, zda má 
EET platit i na kosmickou 
dopravu. Prošlo to.

Tvář dne

Auditoři Evropské 
komise jsou profesio-
nální a pracují objek-
tivně, uvedl  
místopředseda  
Evropské komise  
Valdis Dombrovskis.  
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Komentář Glosa Petra Peška

poselství pochválil řetězové 
e-maily. Těmi komunikují pře-
devším lidé mimo sociální sítě, 
senioři, kteří „už“ mají e-mail, 
ale nemají Facebook. Tam je 
základna, kterou bude hnutí 
ANO oslovovat před příštími 
volbami, ať už budou řádné, 
nebo předčasné. Zároveň ale 
musí komunikovat se svými 
odpůrci, ovšem jen proto, aby 
je nedráždil víc, než je nutné. 
Ne proto, že by si uvědomil 
potřebu rozdělenou společnost 
spojovat. Naopak. V dalších 
měsících to bude hlavně on, 
kdo tuto roli převezme od pre-
zidenta Zemana a bude témata 
dál polarizovat. Dosud jakžtakž 
umírněný, pragmatický přístup 
k EU přitvrdí v rámci své obha-
joby proti zdrcujícímu auditu. 
Už začal: šéfovi komise Juncke-
rovi si chce v červnu stěžovat 
na „jeho“ auditory.

To bude 20. června. O tři 
dny později se demonstranti 
vydají na Letnou. Oba tábory 
vědí, že pak přijde prázdnino-
vá přestávka čili nás čekají finá-
lové tři týdny. Tak zní odpověď 
na otázky z úvodu.

Robert 
MALECKÝ
Komentátor  
serveru  
Hlidacipes.org

jízdenkami a koblihami, ale oni 
stejně jdou. Čaulidi nefunguje.

Že se Andrej Babiš davu 
bojí, ukazuje i jeho zpátečka, 
kterou nasadil ve věci „tepla 
a koncertu“. Ještě v úterý říkal, 
že demonstrace nesleduje. 
„Nesleduju, proč bych to 
sledoval. Je hezky, tak oni tam 
chodí teďka na koncerty,“ řekl 
Novinkám. Ve středu už bylo 
všechno jinak. Prý nadsázka, 

Babiš se omluvil. Cítíme proč: 
Bál se, síle rozumí. Zpátečka je 
to preventivně anti-štěpánov-
ská, nechce dopadnout jako šéf 
pražských komunistů Miroslav 
Štěpán v roce 1989. Ten vedl 
nemístné řeči o ustupování 
„dětem“ a pak se nestačil divit.

Největší změna je v tom, že 
Andrej Babiš najednou musí 
vést dva druhy komunikace. 
Dál bude mluvit především 
ke svému publiku. Ve svém 
posledním nedělním čaulidi 

Dosud jakžtakž 
umírněný, 
pragmatický přístup 
k EU přitvrdí v rámci 
své obhajoby proti 
zdrcujícímu auditu.
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je otázka jak. Co tedy přesně Matemág 
nabízí? Je to vzdělávací hra pro děti 
z prvních až třetích tříd základní školy, 
která podporuje rozvoj matematického 
myšlení. Hra je inspirována metodou 
profesora Milana Hejného. 

KOMUNIKACE 
Rodiče si ji mohou stáhnout do ta-

bletu či mobilu. Mimo hry samot-
né je součástí konceptu také sada 
doporučených aktivit mimo tablet, 
které aplikace postupně rodičům za-
sílá na mail. Jejich prostřednictvím 

POMOC V ROZJEZDU
A jak pomohl vzdělávací hře 

Matemág projekt Komerční banky 
Nastartujte se, ve kterém nápad uspěl? 
„Pomohlo nám to ve více směrech. Vy-
hrané peníze jsme investovali do vylep-
šení hry a také jsme plně využili právní 
a další služby, které mezi cenami jsou. 
Díky projektu nás bylo hodně vidět 
a celkově to byla skvělá pobídka k další 
práci,“ vysvětluje Tomáš Sýkora.

Další informace na www.matemag.cz 
a www.isophi.cz  /vib/

299049/582 inzerce

„Před lety jsme potkali s kolegy 
v rámci studentského projektu na Fa-
kultě informačních technologií ČVUT 
odbornici na vzdělávání psycholožku 
Simonu Pekárkovou, která tehdy 
hledala IT specialisty pro vznik prvních 
prototypů výukových aplikací. Uvědo-
mili jsme si, že nám pod rukama vzni-
ká něco jedinečného, a rozhodli jsme se 
tomu věnovat naplno,“ popisuje zrod 
společnosti TechSophia její jednatel 
Tomáš Sýkora.

To, že technologie umějí vzdělávací 
proces zefektivnit, je známo, ale vždy 

je podpořena důležitá komunikace 
mezi dítětem a rodičem. 

„Samotný projekt Matemág se 
snažíme stále posouvat. Brzy vyjde 
bohatě ilustrovaný pracovní sešit volně 
navazující na hru. A výhledově bychom 
rádi prorazili v zahraničí. Nyní se také 
soustředíme na produkty pro školky, je-
likož tam smysluplně využité technolo-
gie chybějí. Od září bude k dispozici náš 
nástroj iSophi pro digitálně asistovanou 
diagnostiku, který pedagogům pomůže 
zjistit, v jakých oblastech rozvoje potře-
bují děti podpořit,“ říká Tomáš Sýkora.

V době vysoce konkurenčních společností je velmi důležité rozvíjet matematické 
a logické schopnosti dětí. V České republice k tomu přispívá i výuková hra Matemág, 
která je dílem firmy TechSophia, mezi jejíž zakladatele patří Tomáš Sýkora a která 

byla v roce 2016 vítězem grantového projektu Komerční banky Nastartujte se.

Matemág rozvíjí matematické 
schopnosti a logiku dětí



Iva PŘIVŘELOVÁ

Některé skutečné příběhy 
znějí natolik zvláštně, že by 
v hraném filmu působily 
neuvěřitelně. Když devatenác-
tiletý Bobby v roce 1980 přijel 
poprvé v životě na vysokoškol-
skou kolej, všichni ho zdravili 
jako dobrého kamaráda. Tam 
zjistil, že má jednovaječného 
bratra Eddyho, adoptovaného 
jinou židovskou rodinou. Poté, 

co o nich napsaly noviny, při-
hlásil se ještě třetí sourozenec, 
David. 

Tak začíná dokument Tři 
blízcí neznámí, poprvé před-
stavený s  diváckým úspěchem 
na loňském festivalu Sundan-
ce. Získal zvláštní cenu poroty, 
následně obdržel nominaci 
na cenu BAFTA a dostal se 
na seznam patnácti dokumen-
tárních kandidátů na Oscara.

Příběh rozdělených ame-
rických trojčat obsahuje do-

bové záběry z jejich krátkého 
období slávy, dnešní zpovědi 
na kameru i pátrání po po-
chybné vědecké studii, která 
zapříčinila jejich rozdělení. Ta 
je na celém případu nejdůleži-
tější. Protože se o ní také nej-
méně ví, režisér Tim Wardle 
se soustředí na část osudů tří 
charizmatických bratrů.

Výsledný film ale frustruje 
nejen tím, že mluví víc o jed-
notlivcích než o společnosti, 
která provádí pokusy na lidech 
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TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
(dokument, USA/Velká Británie, 
96 minut)
Režie a scénář: Tim Wardle
Vystupují: Robert Shafran, 
David Kellman, Brenda 
Gallandová, Lawrence Wright
Hodnocení: 60 %

KNIHA
Joseph Knox: Škleb 
(Vydalo: Nakladatelství Plus)

Joseph 
Knox se 
na čes-
kém trhu 
uvedl přede 
dvěma roky 
románem 
Sirény, 
skvělou 
kombinací 
žánrů noir 
a americ-
ké drsné školy. Kniha Škleb přivádí 
nazpět nejen titulního hrdinu Aidana 

Waitse, ale potvrzuje také, že Knox je 
autorem, kterého se vyplatí sledovat, 
a hlavně číst. Ve srovnání s předchozí 
knihou nepůsobí Škleb tak roztěkaně, 
ovšem psaný je možná ještě vybrou-
šenějším stylem a Knox dynamiku 
opět podporuje krátkými a svižnými 
kapitolami. Hlavní vadou na kráse 
se tak stává spojení více zápletek 
do jednoho románu odehrávající-
ho se převážně v kulisách nočního 
Manchesteru. Tím kniha ve výsled-
ku hlavně bobtná a nelze se zbavit 
dojmu, že kdyby Knox jednu dějovou 
linku ubral, měla by mnohem lepší 
tah na branku.

Martin STRUČOVSKÝ

FILM
Problémy prvního světa 
(Režie: Anna Kopecká, Jan Hecht, 
Jakub Felcman, Elad Keidan)

Přetrvávající nedostupnost krátkých 
filmů v kinech se rozhodli mladí čeští 
filmaři vyřešit chytře. Své tři snímky 
spojili do omnibusu, k němuž přidali 
ještě filmovou povídku z Izraele. Celé 
kvarteto se 
odehrává 
v zemích, 
kde mají 
lidé čas 
na žabo-
myší spory. 
Černobí-

lá komedie Někdy je to jenom řeka 
producentky a programové ředitelky 
Febiofestu Anny Kopecké vtipně popíše 
dva pražské intelektuály. Studentský 
film Jana Hechta Člověk Kilimandžáro 
nabídne empatický rodinný portrét. 
Konzultace poslední den zkouškového 
období od Jakuba Felcmana, spoluau-
tora dokumentu o Jaroslavu Kučerovi 
a snímku Vlk z Královských Vinohrad, 
si vyzkouší absurdní hru o moc. A Jedno 
a půl přání už zkušeného Elada Keidana 
připomene zakořeněné spory mezi 
národy. Snímky představují víc přísliby 
do budoucna než plně rozvinutý příběh, 
jako osvěžení v distribuci ale potěší.
 
Iva PŘIVŘELOVÁ
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Minirecenze

Film frustruje nejen 
tím, že mluví víc 
o jednotlivcích než 
o společnosti, která 
provádí pokusy 
na lidech a řeší otázku 
vlivu výchovy a genů 
na člověka.

a řeší otázku vlivu výchovy 
a genů na člověka. 

Wardle neustále určuje 
náladu pomocí hudby a do již 
poutavého obsahu ještě našle-
hává napětí a prezentuje ho, 
jako kdyby už počítal s uve-
dením na komerční televizi, 
která do něj bude umisťovat 
reklamní bloky. Pouhých 
90 minut snímku dávkuje pro-
střednictvím několika malých 
dějových zvratů a opakování 
již řečeného. V první polovině 
dramaturgická stavba udržuje 
pozornost, až na zbytečné 
scény hraných rekonstrukcí 
ilustrujících právě slyšené. 
A vyvolává řadu otázek, 
na které nedočkavě čeká-
me odpovědi. Třeba – proč 
ve snímku nemluví i jeden ze 
tří bratrů Eddy.

Později začne film ztrácet 
svou kontrolu, jakmile se 
pustí do větších společenských 
témat. Vědce nechá promluvit 
jen dva, oba však působí na ka-
meře poněkud směšně a oba 
se klíčové studie účastnili jen 
zběžně. Otázku dědičnosti 
a výchovy dokument nevyrov-
naně tlačí jedním směrem, aby 
ke konci rychle zazněl opačný 
názor. Detaily o odlišné 
výchově trojčat se s výjim-

kou krátkého popisu jejich 
otců nedozvíme, celý pohled 
na utváření lidské osobnosti 
působí povrchně.

Tři blízcí neznámí se spo-
kojili s atraktivním osobním 
příběhem rozdělených trojčat, 
který servírují dostatečně 
divácky. Byla to ale příležitost 
k mnohem pozoruhodnějšímu 
obsahu. 

Autorka je spolupracovnicí 
redakce

Dokument o amerických 
trojčatech mohl říct více
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Frontman ikony devade-
sátých let Oasis Liam 
Gallagher, spolutvůrci 

žánru elektronické hudby 
Kraftwerk či Morcheeba. 
Také čtvrtý ročník největší 
pražské hudební přehlídky 
Metronome Festival Prague 
nabídne umělce z první 
světové hudební ligy. „In-
vestujeme do většího počtu 
hudebních hvězd a vyššího 
komfortu, služeb a odbavení 
diváků v areálu festivalu,“ 
říká zakladatel akce David 
Gaydečka.

 Změnil se nějak 
počet scén oproti 
loňskému ročníku a počet 
vystupujících kapel 
a interpretů?
Letos máme pět hlavních 
a deset vedlejších scén. 
Přivezeme větší počet hvězd. 
Velká část z nich bude pre-
zentovat jak své největší hity, 
tak nový materiál.

Hlavní hvězdou festivalu 
je jeden z nejslavnějších 
britských hudebníků všech 
dob Liam Gallagher. V Praze 
premiérově představí svoje 
zcela nové album nazvané 
Why Me, Why Not a stejnou 
show, jakou odehraje o týden 
později na největším brit-
ském festivalu Glastonbury.

Do Prahy přijedou 
další slavní interpreti, jako 
například Morcheeba se 
zpěvačkou Skye, Kraftwerk 
s 3D projekční show, skotská 

Metronome nabídne patnáct scén

a spoluzakladatele skupiny 
RSJ Libora Winklera trvá? 
Zvyšuje se, nebo se snižuje 
objem financí, které 
do festivalu vkládá? 
Společně s Liborem Winkle-
rem jsme investovali výrazné 
prostředky do vybudování 
akce hned v prvních letech. 
Největší investice byla hned 
v počátku a pak se každým 
rokem nutné investice sni-
žovaly.   

 O kolik letos stouply 
ceny vstupenek a co na to 
mělo vliv?
Oproti loňsku se cena vstu-
penek zvýšila zhruba o deset 
procent. Vzhledem k tomu, 
že Metronome festival 
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kultovní kapela Primal 
Scream, stále více populární 
kytaristka Anna Calvi, neo-
souloví Jungle, Digitalism DJ 
set, britský DJ Danny Howard 
a mnoho dalších.

 Kolik činí rozpočet 
festivalu pro letošní rok, je 
vyšší, nebo nižší než loni 
a proč?
Loňský rozpočet byl 60 mi-
lionů korun, letos je o deset 
procent vyšší. Investujeme 
do většího počtu hudebních 
hvězd a vyššího komfortu, 
služeb a odbavení diváků 
v areálu festivalu. 

 
 Bude letos festival 

poprvé v zisku?

Předpokládáme vyrovnaný 
rozpočet, ale vše přece jen 
ještě záleží na počtu proda-
ných vstupenek. 

 Podpora ze 
strany miliardáře 

mikuláš minář  
REBEl, kTERÝ DOSTAl liDi DO uliC PRávě  

v PRODEji

kuPujTE TAké nA www.ikiOSEk.Cz/REflEx

225x80 RX23.indd   1 05/06/19   16:59

pořádáme v konkurenčním 
prostředí evropské scény, 
máme zatím to štěstí, že jsme 
s cenou níže než slavné akce 
v Evropě, ale musíme se 
trendům na trhu také přizpů-
sobovat. 

 
 Areál Výstaviště při 

prvním ročníku působil 
dost provizorně, ale každý 
další rok je vidět pokrok. 
Jaké vylepšení chystáte 
pro letošní rok?
Prostor se zlepšuje jak 
ze strany provozovatele 
Výstaviště, tak i z naší, kdy 
přispíváme různými řešeními 
komfortu pro návštěvníky 
akce.

Například všechny toalety 
budou keramické s vakuo-
vým systémem, jaký je znám 
třeba z letadel. Změnili jsme 
dodavatele bezhotovostního 
platebního řešení. Chystáme 
velkokapacitní festivalovou 
recepci tak, aby nebyly fron-
ty při příchodu diváků.  Je 
připravena barová zóna a za-
jímavá nabídka občerstvení 
buď u stánků, nebo v zóně 
s populárními foodtrucky.

Důležité je také říci, že 
jsme zvětšili prostor vnitř-
ních scén, když jsme obsa-
dili všechny čtyři Křižíkovy 
pavilony. Oba dny budeme 
do půlnoci venku, pak se 
program přesune dovnitř, 
kde se bude hrát až do pěti. 

Dušan KÜTNER

Liam Gallagher 
představí svoje nové 
album nazvané Why 
Me, Why Not a stejnou 
show, jakou odehraje 
o týden později 
na největším britském 
festivalu Glastonbury.

306425/11 inzerce
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VÍTANÉ OSVĚŽENÍ 
PŘI JOGGINGU. 
K ochlazování 
vzduchu pomocí 
vodních rozprašovačů 
přistupují během 
aktuálních horkých 
dní i v Tiergartenu –  
druhém největším 
městkém parku 
Berlína.
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Z Rejžkova deníčku

Já vím, že bych měl zase jed-
nou psát o něčem jiném, třeba 
doporučit nějakou dobrou 
knihu, divadelní představení, 
film nebo koncert, případně 
zmínit naprosto skandální 
výkony většiny rozhodčích 
v závěru fotbalové baráže. 
Jenže co se dá dělat, samo-
zřejmě nemohu opomenout 
úterní demonstraci na Václav-
ském náměstí, nejmohutnější 
od listopadu 1989.

Zatímco na všech dřívějších 
jsem obětavě postával, nyní 
jsem zvolil jinou, a jak se pak 
ukázalo prozíravou taktiku. 

Posadil jsem se na zahrádku 
jedné pizzerie kousek od „vo-
casu,“ odkud bylo dobře vidět 
na pódium, a s espresem a vel-
kým zmrzlinovým pohárem 
hodlal vychutnat akci. Kolem 
po chodníku jako na orloji 
proudila řada známých, čtená-
řů či fanoušků, takže jsem se 
mohl pozdravit třeba s Jiřinou 
Šiklovou, ekonomem Tomá-
šem Sedláčkem či režisérem 
Janem Vedralem. K vedlejšímu 
stolku si přisedly čtyři ženy, 
možná matky s dcerami, a jaly 
se pečlivě malovat transparent: 
Ani Plzeň není slepá!

Krátce po půl sedmé se 
rozjel zavedený kolotoč pro-
slovů, zdravic a písní, posílený 
o žádost premiérovy demise, 
neboť, jak napsal francouzský 

list Le Figaro, „Babiš nabízí 
každý týden nový důvod k pro-
testům“. Hokejové mistrovství 
světa je za námi, takže dotyčný 
dotační podvodník obrovskou 
účast lidí z celé republiky 
komentoval neskutečně drzým 
způsobem: „Je hezky, tak oni 
tam chodí na koncerty.“ Ještě 
že se dodatečně za tuhle údaj-
nou nadsázku omluvil.

Program plynul a já si najed-
nou připadal jako na Wagnero-
vě opeře. Některá vystoupení 
byla lapidární, ale jiná nudná 
a rozvleklá, zejména snad 
čtvrthodinový projev marke-

tingového experta Martina 
Jaroše. Nerad, ale když bylo 
po půl deváté a konec v nedo-
hlednu, vzdal jsem to a bohu-
libému organizátorovi Milionu 
chvilek pro demokracii Mikulá-
ši Minářovi na sociálních sítích 
pouze vzkázal: „Méně je více.“ 
Tak snad se propříště konečně 
poučí.

Wagnerovský koncert proti Babišovi

 
Jan 
REJŽEK
kritik 
a publicista

K vedlejšímu stolku 
si přisedly čtyři ženy 
a jaly se pečlivě 
malovat transparent: 
Ani Plzeň není slepá!
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