
Česko opět 
vydělalo 
na tom, že si 
půjčilo

Sněmovnou prošlo 
zvýšení daní
události / str. 2

Brněnské letiště  
míří na rekord
byznys / str. 5

Prodeje boeingů  
letos padly o třetinu
trhy / str. 6

Hořkosladké 
vzpomínky
kultura / str. 9
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Pan Tradice
Nový řecký premiér 
Kyriakos Mitsotakis 
je typickým 
představitelem 
konzervativního 
politika.

profil / str. 10–11

 CZK/EUR •  25,565 / –0,055 Kč   CZK/USD •  22,785 / –0,040 Kč   PX •  1047,25 /  –0,11 %   BITCOIN •  12 405,00 $ / +4,31 %   ZLATO •  1409,55 $ / +0,86 %

Nikdy neustupuj / str. 12

PRÁVĚ V PRODEJI

Investoři na sklonku 
června českému státu 

zaplatili bezmála 
šestnáct milionů. A to 

za to, že mu mohli půjčit 
na dva roky v přepočtu 
přes pět miliard korun.

byznys / str. 4

http://www.e15.cz/magaziny


Neklid na 
frontách
Situace na bojišti se mění 
každým okamžikem, a to 
i na tom politickém. Zvlášť 
pokud by se člověk řídil 
informacemi médií odvoláva-
jících se na své nejmenované 
zdroje. Zatímco jeden deník 
na své úterní titulní straně 
hlásil, že „Odchod ČSSD z vlá-
dy je na spadnutí“, tak jiný 
titul včera na témže promi-
nentním místě psal: „Babišův 
nový plán: Staněk skončí, 
místo Šmardy nové jméno.“ 
Nemusí to ale vypovídat jen 
o tom, že jedny z novin se 
trefily vedle. Nepochybně se 
různí i představy jednotli-
vých aktérů současné vládní 
tahanice. A to i v rámci jedné 
strany. Oranžoví už vědí…

Velká očekávání jsou 
spojena i se studenou – nebo 
přinejmenším neteplou – 
frontou, která v těchto dnech 
míří do České republiky. 
Koncem týdne má přinést 
i kýžený déšť, podle odhadu 
meteorologů může spadnout 
pět, někde dokonce až deset 
milimetrů srážek. Známé 
přísloví by tak s ohledem 
na úporné sucho šlo upravit 
do aktualizované formy: 
Nemusí lít, stačí, když prší. 
Alespoň trošku.

Zápisník  
Petra  
PEŠKA

2,6
procenta. O tolik 

by měla letos podle 
Evropské komise růst 

česká ekonomika. 
Loni to bylo o tři 

procenta.

Číslo dne
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Pošta bude moci 
po státu žádat vyšší 
kompenzace

Sněmovna schválila návrh 
na zvýšení zákonného limitu 
kompenzace čistých nákla-
dů České pošty ze současné 
půlmiliardy korun na trojná-
sobek. Zvýšení maxima na 

1,5 miliardy navrhl v novele 
poštovního zákona ministr 
vnitra Jan Hamáček (ČSSD), 
protože platná výše limitu ne-
umožňuje plnou kompenzaci 
nákladů. Pošta se podle svého 
generálního ředitele Romana 
Knapa přiblížila k částce, kte-
rou si zaslouží za služby, jež 
pro stát odvádí. více E15.cz

Kandidát SPD Semín 
neuspěl ve volbě 
do Rady ČTK

Dvě volná místa v Radě ČTK 
zůstávají i nadále volná. Sně-
movna nezvolila ve druhém 
kole tajné volby nikoho ze 
čtyř kandidátů. V prvním kole 
získal nejvíce hlasů adept SPD 

a místopředseda spolku Akce 
D.O.S.T. Michal Semín, na zvo-
lení to ale nestačilo. Jeho 
kandidatura vyostřila vztahy 
v koalici mezi ČSSD a hnutím 
ANO, pro sociální demokracii 
nebo třeba židovské obce 
byla jeho volba nepřijatelná. 
Ve druhém kole nyní skončil 
třetí. /čtk/

Krátce

Pavel OTTO
 

Zvýšení spotřebních daní 
z tabáku a lihu a také růst sa-
zeb u některých hazardních 
her prosadila koalice ANO 
a ČSSD tolerovaná komunisty 
v prvním kole v Poslanecké 
sněmovně. Daňový balíček, 
který má platit od začátku 
příštího roku, počítá se 
zdaněním finančních rezerv 
pojišťoven nebo s tím, že 
osvobozen od daně už ne-
bude zemní plyn pro výrobu 
tepla v domovních kotelnách. 
Opozice napadala hlavně to, 
že stát sebere pojišťovacím 
ústavům přes deset miliard 
korun.

„Poté, co vláda vyluxovala 
peníze z bývalého Fondu 
národního majetku, nyní vy-
drancuje rezervy pojišťoven,“ 
prohlásil šéf poslanců TOP 09 
Miroslav Kalousek. Petr Bendl 
z ODS varoval před dopady 
na zemědělce kvůli suchu. 
„Když sáhnete na zdroje 
pojišťoven, bude to znamenat 
menší úroveň pojištění,“ řekl.

Připomněl, že k záměru 
měla výhrady i Česká národní 
banka, které však kabinet 
pominul. „Žádám ministryni 
financí, aby dodala informace 
o negativních dopadech. Musí 
vědět, za co ponese odpověd-
nost, do čeho šlápla,“ dodal 
exministr zemědělství.

Šéfka státní pokladny Alena 
Schillerová kritiku odmítla. 
„Jenom pojišťovny si mohou 

podle své vůle snížit základ 
daně převedením peněz 
do rezerv a odložit tak úhradu 
daně,“ uvedla s tím, že žádná 
jiná právnická osoba v Česku 
tuto možnost nemá. Dopl-
nila, že zdanění rezerv není 
novinkou, protože vláda má 
toto opatření v programovém 
prohlášení.  

Předseda poslaneckého 
klubu Pirátů Jakub Michálek 
se pozastavil nad vyšší cenou 
zemního plynu. „Více než 
čtyři sta tisícům domácností 
zdražíte bydlení,“ vytkl koalič-
ním zákonodárcům.

„Tato předrahá koalice 
zvyšuje závislost státu na pe-

nězích daňových poplatní-
ků,“ prohlásil lídr SPD Tomio 
Okamura. Vyšší zdanění 
tabáku a tvrdého alkoholu 
podle něj zapříčiní obchá-
zení zákona a nahraje šedé 
a černé zóně.   

„Potřeba zvyšovat daně 
patrně vychází z dosud velmi 
štědrého navyšování výdajů 
různého typu,“ soudí hlavní 
ekonom Deloitte David 
Marek.

„Celkové d aňové zatížení 
v Česku je mírně podprůměr-
né ve srovnání s ostatními 
evropskými zeměmi, nicmé-
ně neustále stoupá,“ podotkl 
Marek.

Vláda zdraží teplo, 
lihoviny či hazard

KRITIKA. Opozici se nelíbí zejména plán ministryně financí 
Aleny Schillerové (za ANO) na zdanění rezerv pojišťoven.
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Senioři si od 
ledna polepší

• Průměrný důchod zřejmě vzroste 
příští rok o 900 korun měsíčně. 
Sněmovna schválila vládní 
novelu, která předpokládá jed-
norázový doplatek k penzím nad 
jejich zákonnou valorizaci. Jde 
asi o 200 korun za měsíc.

• Předlohu ještě musí posoudit 
Senát a podepsat prezident.

• Průměrná penze by se měla 
zvýšit na 14 358 korun, tedy 
o 6,7 procenta.

Hlavní změny 
v daňovém 
balíčku

• Zvýšení daně u tabáku ke kou-
ření o 224 korun na 2460 korun 
za jeden kilogram tabáku včetně 
zahřívaného.

• V případě půllitrové lahve 
40procentního alkoholu vzroste 
spotřební daň z nynějších 
57 korun na 64,50 koruny.

• Zvýšení sazeb u kurzových sázek, 
tombol či turnajů malého rozsahu 
23 na 25 procent. U loterií, 
binga a živých her vzroste sazba 
z 23 procent na 30 procent.

• Zavedení 15procentní srážkové 
daně z příjmu u výher nad sto 
tisíc korun u hazardu, loterií 
a dalších typů sázek.

https://www.e15.cz/domaci/posta-muze-dostat-od-statu-trikrat-vice-penez-snemovna-navysila-limit-pro-nahrady-za-sluzby-1360510
http://


VÍTĚZ TESTU

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

BEZ KONZERVANTŮ A PŘIDANÉHO AROMA
CHUŤOVĚ VYVÁŽENÁ
VYŠŠÍ MNOŽSTVÍ VAJEČNÝCH ŽLOUTKŮ

TATARSKÁ OMÁČKA
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Obliba záporných úroko-
vých sazeb, jež vrcholila 
zhruba rok před ukončením 
devizových intervencí České 
národní banky, se vrací. 
Investoři na sklonku června 
českému státu zaplatili bez-
mála šestnáct milionů za to, 
že mu mohli půjčit na dva 
roky v přepočtu přes pět 
miliard korun. 

Zisk dvacet milionů 

Podmínky nynější transakce 
odpovídají zápornému úroku 
přes tři desetiny procenta, 
za který si ministerstvo finan-
cí půjčilo na finančních trzích 
prostřednictvím dluhopisů 

vydaných v eurech. Je to nej-
nižší úrok, za který si vláda 
půjčila od ledna 2017. Česku 
nahrává situace v eurozóně, 
jež stlačuje úroky hlouběji 
pod nulu.

„Ministerstvo financí vy-
dáváním eurodluhopisů po-
stupně refinancuje krátkodo-
bé zápůjčky, kterými pokrylo 
splátku státního dluhopisu 
vydaného na zahraničních 
trzích v celkové jmenovité 
hodnotě dvou miliard eur,“ 
uvádí mluvčí ministerstva 
financí Michal Žurovec. 

Letos to byla už třetí 
a prozatím největší dávka 
eurobondů, jež úřad poslal 
na trh. Stát ze tří letošních 
emisí inkasoval na záporných 
úrocích celkově více než 
dvacet milionů korun.

Investoři půjčili státu.
A zaplatili mu za to

nom J&T Banky Petr Sklenář. 
Pokud tak investor eurovou 
emisi kompletně zajistí, 
dostává se na obdobný výnos 
jako v případě korunových 
dluhopisů. Za srovnatelný 
dluh v korunách by stát 
v současnosti zaplatil roční 
úrok kolem půldruhého pro-
centa, cena peněz v eurozó-
ně přitom stále klesá.

Ještě výhodněji  
než před rokem 

České státní dluhopisy vy-
dávané v eurech jsou podle 
ministerstva financí zajiště-
né. Ve své emisní strategii 
pro letošní rok ovšem úřad 
uvádí, že emituje bondy 
v eurech právě tehdy, když 
je úrok nižší než na koruně, 

a to i po započtení „nákladů 
řízení měnového rizika“.

Ačkoli oficiální úrokové 
sazby vyhlášené Evropskou 
centrální bankou se v po-
sledním roce nezměnily, 
finanční trhy nabízejí podle 
dat agentury Thomson Reu-
ters za dvouletou půjčku 
výhodnější sazbu než před 
rokem. V obou případech je 
záporná, ale zatímco nyní 
trhy nabízejí roční úrok  
0,35 procenta, před rokem to 
bylo 0,16 procenta. 

„Poslední vývoj je výsled-
kem toho, co trh očekává 
od Evropské centrální banky – 
totiž další snižování sazeb 
a případně i spuštění nákupů 
aktiv v rámci takzvaného 
kvantitativního uvolňování,“ 
dodává Sklenář.

Radost z úrokového výděl-
ku ovšem krotí ekonomové. 
„Nižší úrok skrze financování 
v eurech místo v korunách 
je v důsledku do značné 
míry eliminován relativně 
vysokými náklady na kurzové 
zajištění,“ upozorňuje eko-

4 | BYZNYS

Pokud investor 
eurovou emisi 
kompletně zajistí, 
dostává se na obdobný 
výnos jako v případě 
korunových 
dluhopisů. 

303249/120 inzerceFRANCOUZSKÁ FIRMA NOVARES otevřela továrnu 
na výrobu plastových dílů pro osobní automobily v Janovicích 
nad Úhlavou. Do stavby dvou hal o ploše 9600 metrů čtvereč
ních a vstřikovacích lisů investovala téměř 400 milionů korun. 
Novares v Česku zaměstnává 780 lidí.
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TOVÁRNA ZA STAMILIONY

Růst tržeb a téměř 
totožný provozní zisk 
EBITDA, tak lze cha-

rakterizovat loňské hospoda-
ření Energetického a průmys-
lového holdingu podnikatele 
Daniela Křetínského, spolu-
majitele vydavatele deníku 
E15. Zatímco konsolidované 
tržby stouply o 16,5 procenta 
na 178,9 mi liardy korun, čistý 
zisk činil 16,1 miliardy korun, 
což je meziroční pokles 
o 27,8 procenta.

Zisk EBITDA činil 44,6 mi- 
liardy korun, klesl o 3,2 pro-
centa. „Rok 2018 byl pro EPH 
dalším úspěšným rokem. 
Kromě pokračujícího růstu 
a silné provozní a finanční 
výkonnosti jsme dokončili 
několik strategických akvizic 
a také dokončili přeměnu 
a zahájili provoz jedné 

z největších evropských 
elektráren na biomasu Ly-
nemouth ve Velké Británii,“ 
uvedl ve výroční zprávě EPH 
Křetínský.

Holding je strukturovaný 
do dvou hlavních pilířů – EP 
Infrastructure (EPIF) a EP 
Power Europe. EPIF zastře-
šuje tranzit plynu, distribuci 
elektřiny a plynu, skladování 
plynu a teplárenství. Podíl 
31 procent v EPIF drží fond 
australské banky Macquarie, 
zbytek náleží EPH. EP Power 
Europe zastřešuje těžbu uhlí 
a výrobu elektřiny. Křetínský 
se většinovým vlastníkem 
EPH stal předloni, nyní drží 
94 procent akcií holdingu.

Holding zahrnuje pět 
desítek firem. Společnosti ze 
skupiny EPH zaměstnávají 
téměř 25 tisíc lidí. /čtk/

Zisk Křetínského 
EPH přesáhl 
šestnáct miliard 

Škoda Auto dodala 
za pololetí méně vozů

Čtvrtinový pokles odbytu 
na čínském trhu, který je pro 
Škodu Auto největší, způsobil, 
že v prvním pololetí dodala 
zákazníkům 621 tisíc vozů, 
meziročně o 4,9 procenta 
méně. Na ostatních trzích 
odbyt o 1,6 procenta vzrostl. 
 NÁZORY STR. 12 

Tempo růstu cen 
nemovitostí zmírnilo

Meziroční vzestup cen domů 
a bytů v Česku v prvním 
čtvrtletí klesl z 9,9 procenta 
na konci loňského roku na  
9,4 procenta. V EU byl podle 
Eurostatu druhý nejvyšší. 
V celé EU se ceny zvýšily prů-
měrně o čtyři procenta. /čtk/

Krátce



Druhý největší vzdušný 
přístav v Česku zažil 
rušný půlrok. Letiště 

Brno v prvních šesti měsících 
odbavilo přes 170 tisíc cestu-
jících, meziročně o osmnáct 
procent více. Letos může 
překonat loňský rekordní rok, 
kdy odbavilo přes půl milionu 
osob, z toho přes dvě stě tisíc 
během července a srpna. 
Provoz v těchto dvou měsících 
zřejmě rozhodne i letos.

Příspěvek Ryanairu 

Provoz roste hlavně díky 
novým pravidelným linkám 
irského nízkonákladového do-
pravce Ryanair. Ten začal loni 
v říjnu létat z Brna do Milána 
a letos v dubnu do Berlína. 
Trojici pravidelných spojů 
doplňuje linka Ryanairu Brno–
Bergamo. Pravidelné linky se 
na počtu letos odbavených 
cestujících podílely z necelé 
poloviny.

„S dosavadním vývojem 
roku jsme spokojeni. Krize ko-
lem letadel Boeing MAX měla 
jen minimální dopad na pro-
voz sezonních linek. I přes 
malé snížení počtu původně 

Brněnské letiště 
míří na rekord

naplánovaných letů se díky 
vyššímu vytížení letadel počet 
cestujících zvýšil,“ řekl deníku 
E15 vedoucí přepravního pro-
vozu letiště Radek Lang.

 „Brno těží z celoevrop-
ského růstu osobní letecké 
dopravy. Je patrné, že se 
problémy s boeingy výrazně 
neprojevily na počtu cestu-
jících, a to i přes to, že jsou 
regionální letiště náchylná 
na externí zásahy. Ve druhé 
polovině roku spíše předpo-
vídám pokles tempa růstu 
dopravy,“ tvrdí odborník 
na letecký průmysl z pora-

www.e15.cz | 5

WE8

Nevšední káva 
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denské společnosti C-CorpFin 
Petr Kováč.

Praha v jiné lize 

Regionální letiště v Ostravě 
a Pardubicích počet cestují-
cích v prvním pololetí nezve-
řejnila. Karlovými Vary prošlo 
třicet tisíc pasažérů, za celý 
loňský rok to bylo 45 tisíc. 
Letištěm Praha, které je však 
stavěné na výrazně rozsáhlejší 
provoz, prošlo do května přes 
šest milionů cestujících.

Jiří LIEBREICH
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Tuzemským obchod-
níkům s tabákovými 
výrobky se loni 

dařilo. Jedničce trhu Philip 
Morris ČR stouply mezi-
ročně konsolidované tržby 
o 15,4 procenta na 14 miliard 
korun. Zisk zvýšila o 10 pro-
cent na 3,8 miliardy korun. 
Dařilo se technologii zahří-
vání tabáku IQOS. „Loni 
jsme v Česku zaregistrovali 
165 tisíc nových uživatelů,“ 
uvedl ve výroční zprávě 
předseda představenstva 
Árpád Könye. 

Konkurenční výrobek 
tohoto typu glo uvedla loni 
na tuzemský trh firma Bri-
tish American Tobacco. Ta 

Trojka obchodníků   
s tabákem  
zvyšuje tržby

loni zvýšila tržby o 2,5 pro- 
centa na 15 miliard korun. 
Na růstu se podílela hlavně 
značka Rothmans. „Značka 
loni narostla o 0,9 pro-
centního bodu a přesáhla 
tak pětiprocentní podíl 
na trhu,“ uvedla ve výroční 
zprávě jednatelka Lenka 
Jariabková. Zisk BAT se 
však propadl o 48 procent 
na 58 milionů korun. Důvod 
společnost na dotaz deníku 
E15 nevysvětlila. „V roce 
2019 očekáváme opět zisk,“ 
uvedla jen Jariabková.

Tržby stouply i třetímu 
největšímu hráči JT Interna-
tional. Zvýšil je o 11 procent 
na 13,6 miliardy korun. Zisk 
však klesl o 10 procent na  
26 milionů korun. „Domácí 
trh cigaret dlouhodobě 
mírně klesá, navíc ve spoje-
ní se stále větším podílem 
levnějších cigaret se odráží 
na výsledné ziskovosti 
trhu,“ uvedl k tomu ředitel 
vnějších vztahů a komu-
nikace Jiří Hauptmann.
 více E15.cz

Barbora PÁNKOVÁ

Tržby obchodníků  
s tabákovými výrobky  
(v miliardách korun)

2017 2018

British American 
Tobacco

14,82 15,19

Philip Morris ČR 12,20 14,08

JT International 12,18 13,55

Pramen obchodní rejstřík



Deutsche Bank se 
zaměří na wealth 
management

Finanční ústav Deutsche 
Bank plánuje expanzi 
v oblasti správy majetku 
bohatých klientů, takzvaný 
wealth management. Divize 
se chce zaměřit na boha-
té podnikatele a rodiny 
v Německu, Itálii, Británii 
a Španělsku, za atraktivní 
ale považuje i východoev-
ropské trhy včetně České 
republiky.

Firma Levi Strauss 
výrazně snížila zisk

Americkému výrobci džíno-
vého oblečení Levi Strauss 

& Co. klesl ve druhém 
fiskálním čtvrtletí čistý zisk 
o 62,3 procenta na 28,2 mili-
onu dolarů. Zisk stáhly dolů 
mimořádné náklady spojené 
s březnovou nabídkou akcií 
na burze. Příjmy však rostly.

Britský HDP se vrátil 
k růstu

Britská ekonomika v květ-
nu vzrostla o 0,3 procenta 
po propadu o 0,4 procenta 
v dubnu. K růstu přispěla 
zejména produkce automo-
bilového průmyslu, který se 
zotavil po uzavírkách souvi-
sejících s odchodem země 
z Evropské unie. Vzhledem 
k brexitu však vyhlídky eko-
nomiky zůstávají nejisté. /čtk/

Krátce
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Prodeje boeingů letos 
padly o třetinu
Jan VÁVRA

Boeing dodal v prvním letoš-
ním pololetí „jen“ 239 leta-
del, meziročně o 37 procent 
méně. Z jeho problémů 
naopak těží Airbus, který 
ve stejném období předal 
odběratelům 389 letounů, 
o 28 procent více než před 
rokem, tvrdí zdroje agentury 
Reuters. Americké společnos-
ti tak hrozí, že při stávajících 
výsledcích po osmi letech 
přijde o titul největšího světo-
vého výrobce letadel. Doplácí 
na problémy kolem modelů 
737 MAX, které představují 
tahouny prodejů Boeingu.

Firma musela počátkem 
roku pozastavit lety svého 
nejprodávanějšího modelu 
po dvou závažných nehodách 
a zatím není jasné, kdy se 
tato letadla vrátí do provozu. 
Některé americké aerolinky 
za nejdřívější možný termín 
označují září. Objevují se 
však signály, že se MAX 
na pravidelné linky dostanou 
až v příštím roce. Část do-

pravců ale odmítá na vyřeše-
ní situace čekat a své záměry 
přehodnocuje.

Aktuálně stornovala ob-
jednávku 30 letounů Boeing 
737 MAX nízkonákladová le-
tecká společnost ze Saúdské 

Arábie Flyadeal. Oznámila, 
že její flotilu budou tvořit vý-
hradně letouny řady Airbus 
A320. Svými problémy si ale 
prochází i evropský výrobce. 

Letos oznámil, že kvůli 
nezájmu zákazníků ukončí 

výrobu dvoupatrových leta-
del A380. Největší letadlo pro 
přepravu cestujících na světě 
se má přestat vyrábět v roce 
2021. Airbus dodal zákazní-
kům přes 200 těchto strojů. 
 více E15.cz

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 10. 7. 2019 Akcie na pražské burze 10. 7. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,50   0,55 % 

CETV 100,00   2,88 % 

ČEZ 510,00   -1,54 % 

Erste Bank 857,80   1,11 % 

Kofola 301,00   1,01 % 

KB 885,50   -0,62 % 

Moneta 76,60   -0,39 % 

O2 CR 218,00   -0,23 % 

Pegas 716,00   -1,38 % 

Philip Mor. ČR 13 500,00   0,30 % 

TMR 810,00 0,00 %

VIG 600,50   0,33 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

435 530

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,772

Čína 1 3,311

Dánsko 1 3,425

EMU 1 25,565

Chorvatsko 1 3,458

Japonsko 100 20,920

Kanada 1 17,376

Maďarsko 100 7,845

Norsko 1 2,637

Polsko 1 5,982

Rusko 100 35,875

Švédsko 1 2,410

Švýcarsko 1 22,962

Turecko 1 3,970

USA 1 22,785

Velká Británie 1 28,427

DOLÉTALY. Uzemněné Boeingy 737 MAX na odstavné ploše letiště v americkém Seattlu.
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Kofola bude 
prodávat čaj 
i kávu
Nápojářská skupina Kofola 
kupuje distributora kávy 
značky Café Reserva a čajů 
značky Dilmah, pražskou 
firmu Espresso. Cenu firmy 
nezveřejnily. Espresso má 
podle skupiny roční obrat 
93 milionů korun a 32 za-
městnanců. 

„Kofola ČeskoSlovensko 
a manželé Moravcovi, 
zakladatelé společnosti 
Espresso, v úterý podepsali 
smlouvu o koupi stopro-
centního podílu jejich 
firmy,“ oznámila skupina 
Kofola. Společnost Espre-
sso byla založena v roce 
2002. V současnosti podle 
stránek svého e-shopu 
distribuuje kromě zmíně-
ných značek kávy a čaje 
třeba horkou čokoládu, 
doplňky pro kavárny nebo 
kávovary.

„Vnímáme velké syner-
gie s naším dosavadním 
gastro portfoliem a vý-
znamné rozšíření stávající 
nabídky nealkoholických 
nápojů a bylinkových čajů. 
Naším neskromným cílem 
je rozvíjet kávovou kulturu 
a poskytovat skvělý servis 
našim zákazníkům,“ uvedl 
generální ředitel skupiny 
Kofola Jannis Samaras. /čtk/ 



Dobrý půlrok zažívají 
drahé kovy, například 
cena zlata stoupla 

o desetinu, podobně rostlo 
i palladium, mírný růst 
zaznamenala platina. Naopak 
mírně oslabily stříbro, měď 
či lithium. Do vývoje cen 
drahých kovů se tak podle 
analytiků promítá nejistota 
celosvětového hospodářské-
ho růstu a riziko snižování 
úrokových sazeb.

„Tento rok zahájily drahé 
kovy se silným očekáváním 

investorů. S ohledem na sílící 
ekonomická a geopolitická 
rizika se trh začíná ohlížet 
po bezpečných přístavech 
pro investiční kapitál. 
V těchto obdobích obvykle 
pozorujeme jako první růst 
ceny zlata a později se přidají 
i stříbro s platinou. Nejinak 
je tomu i nyní,“ řekl analy-
tik Golden Gate CZ Marek 
Brávník.

Zlato se za první pololetí 
zhodnotilo z 1282 dolarů 
na 1420 dolarů za troys-
kou unci, což činí nárůst 
o 10,7 procenta, v korunách 
o 9,5 procenta. V první 
polovině roku stříbro 
oslabilo o 2,25 procenta 
na 15,15 dolaru, v korunách 
drží hodnotu.

Platina vyrostla o 1,5 pro-
centa na 807 dolaru. Palla-
dium stouplo o 23 procent 
na 1550 dolarů. Naopak cena 
mědi klesla o sedm procent 
na 263 dolarů a lithia o čtyři 
procenta na 25,54 dolaru. /čtk/
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Akcie, měny & názory

Věčná cesta 
za štěstím
Poslední v řadě pokusů o na-
vrácení Deutsche Bank k pro-
fitabilitě a růstu je na světě. 
Jedná se o ambi-  
ciózní restrukturalizační plán, 
jemuž padne za oběť téměř 
dvacet tisíc zaměstnanců. 
Banka chce také téměř kom-
pletně rozpustit svůj akciový 
segment a vrátit se zpátky 
ke svým kořenům – dluhopi-
sovým produktům. 

Zeštíhlení se projeví i v roz-
vaze, jelikož rizikově vážená 
aktiva dotčených  
segmentů se mají zkrouhnout 
až o 40 procent. Destilovanou 
esenci těchto dílčích kroků 
pak představuje cíl vytáhnout 
návratnost vlastního kapitálu 
k osmi procentům do roku 
2022. Jen pro připomenutí, 
nyní jsme v záporu.

Co si má o plánu myslet ta-
kový obyčejný akcionář nebo 
potenciální investor? Prvně, 
že se v něm skrývá spousta 
malých i velkých háčků. 
Všechno totiž bude záviset 
na reálné exekuci. Otázkou je 
například, jak chce manage-
ment s osekaným personálem 
a podnikáním dosáhnout 
alespoň mírného růstu tržeb. 
Zanedbatelné nejsou ani 
restrukturalizační náklady 
čítající 7,3 miliardy eur. Záro-
veň je však nutno dodat, že se 
konečně hnuly ledy a manage-
ment vyložil karty na stůl. Po-
dobné transformace navíc již 
u různé konkurence uspěly. 
Ve výsledku je to určitě lepší, 
než co měli akcionáři ve svých 
rukou doteď.

Prodej aut v Číně se 
v červnu meziročně 
snížil o 9,6 procenta 

na 2,06 milionu vozů. Pokles 
zaznamenal již dvanáctý 
měsíc za sebou. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil čín-
ský svaz výrobců aut CAAM. 
Čína je největším automo-
bilovým trhem na světě. 
Za celé první pololetí se 
prodej snížil o 12,4 procenta 
na 12,3 milionu vozů.

Měsíční propad prodeje 
však zpomaluje. V květnu 
byl prodej nižší o 16,4 pro-
centa a v dubnu o 14,6 pro-
centa. V loňském roce Čína 
kvůli zpomalujícímu ekono-
mickému růstu a obchodní 
válce se Spojenými státy 
zažila první roční pokles 
prodeje aut od devadesátých 
let.

Byznys s auty v Číně už 
rok konstantně klesá

23
procent vyneslo 

investorům 
v prvním půlroce 

palladium.

Ján 
HLADKÝ
analytik  
Patria Finance

Nestíháte jít do trafiky? Kupte si Reflex na www.ikiosek.cz/reflex

RozhovoR 
Reflexu s

PRávě  
v PRodeji

juliaNNe
MooRe

299057/181 inzerce

Kromě zpomalujícího 
ekonomického růstu a ob-
chodní války se na snížení 
zájmu o auta v poslední 
době také podepsalo 
rychlejší zavádění nových 
emisních pravidel v 15 měs-
tech a provinciích, které 
se na celkovém prodeji 
aut v Číně podílejí více než 
60 procenty. Ty přijaly 
emisní standardy nazývané 
China 6 dříve, než stanovila 
centrální vláda.

Jeden z představitelů 
CAAM Š’ Ťien-chua varoval, 
že pokud Peking nepři-
jde s dalšími podporami, 
sníží se letos prodej aut 
o pět procent. Doposud se 
čekalo, že v letošním roce 
se prodá zhruba stejně aut 
jako loni, kdy prodej klesl 
o 2,8 procenta. /čtk/

Drahé kovy 
zdražují



Petr Čech
Jaký je investor, jak nakládá 

s penězi a co si myslí 
o budoucnosti své značky?

Objednávejte na www.ikiosek.cz/e15premium
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Spojené státy chtějí během 
příštích dvou až tří týdnů vy-
tvořit vojenskou koalici, která 
by střežila ropné trasy u břehů 
Íránu a Jemenu. Oznámil to šéf 
amerického sboru náčelníků 
štábů Joseph Dunford, podle 
nějž je cílem zajistit svobodu 
plavby v této oblasti. Prohlá-
šení přichází po útocích, při 
nichž bylo v květnu a červnu 
poničeno šest ropných tanke-
rů. USA z incidentů viní Írán, 
ten ale jakýkoli podíl na úto-
cích odmítá.

„Jednáme s řadou zemí, 
abychom zjistili, jestli jsme 
schopni vybudovat koalici, 
která by zajistila svobodu 
plavby v Hormuzském průli-
vu a úžině Báb al-Mandáb,“ 
uvedl Dunford. 

Spojené státy by podle 
Dunforda poskytly velitelské 
lodě a stály by v čele moni-
torovací mise. Další země 
by měly poskytnout plavidla 

k hlídkování a k doprovodu 
komerčních lodí proplouvají-
cích oblastí. 

Jeden z velitelů íránských 
revolučních gard mezitím 
prohlásil, že americké zá-
kladny v regionu a letadlové 
lodě v Perském zálivu jsou 
v dosahu íránských raket. 
Souběžně s tím íránský pre-
zident Hasan Rúhání varoval 
Velkou Británii před násled-
ky, jimž bude podle něj čelit 
kvůli zadržení íránského 
tankeru z minulého týdne. 
Britské úřady u Gibraltaru 
minulý čtvrtek zadržely 
íránský supertanker, který 
podle Londýna převážel 
ropu do válkou zmítané Sýrie 
v rozporu se sankcemi EU.  
/čtk/

Roztržka Západu 
s Íránem pokračuje
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Jednáme s řadou 
zemí, abychom zjistili, 
jestli jsme schopni 
vybudovat koalici, 
která by zajistila 
svobodu plavby 
v Hormuzském 
průlivu.

Von der Leyenová  
vyzvala ke změně 
azylové politiky EU

Evropská unie potřebuje 
jasnou společnou definici 
azylu a toho, kdo na něj má 
nárok, uvedla při slyšení 
před europoslanci liberální 
frakce Obnova Evropy (RE) 
kandidátka do čela příští 
Evropské komise Ursula 
von der Leyenová. Podle ní 
bude také potřeba defino-
vat, co přesně je nelegální 
migrace, ale i migrace 
legální.

Thajci mají novou, 
36člennou vládu
Thajský premiér Prajutch 
Čan-Oča oficiálně představil 
novou vládu. Personální slo-
žení 36členného kabinetu 
schválil thajský král Mahá 
Vatčirálongkón. Prajutch 
Čan-Oču 5. července zvolily 
premiérem obě komory 
parlamentu; jednu z nich 
zcela ovládá armáda.

Haftar používá 
francouzské zbraně

Na základně armády 
libyjského maršála Chalífy 
Haftara se našly francouzské 
protitankové střely. Francie 
popřela, že by porušila zboj-
ní embargo pro Libyi. Mini-
sterstvo obrany přiznalo, že 
jí munice patří. Byla prý ale 
určena k obraně francouz-
ských sil v Libyi. /čtk/

Krátce



Nový řecký 
premiér 
Kyriakos 
Mitsotakis 
je téměř 
dokonalým 

protikladem svého předchůd-
ce. Zatímco Alexis Tsipras, 
který vládl Řecku poslední 
čtyři roky, vystudoval na pro-
jektanta, pocházel ze střední 
třídy a v mládí působil v re-
volučních komunistických 
sdruženích a spolcích a byl 
zvyklý strhávat pozornost 
davu vykreslováním vizí 
o řádu nové budoucnosti, 
Mitsotakis vždy patřil k po-
klidné konzervativní síle. 
Narodíte-li se do bohaté kon-
zervativní rodiny, která se 
navíc tradičně živí i politikou, 
takže se mluví o mocenském 
klanu, nemůžete ani jinak.

Všude politika

Kyriakos se během svého 
mládí neměl k nějaké vnitřní 
vzpouře, a tak pomalu kráčel 
ve stopách svého otce, který 
byl na začátku devadesátých 
let řeckým premiérem. A to 
navzdory tomu, že se na roz-
díl od své starší sestry, Dory 
Bakoyanni, která se stala 
první starostkou Atén (v této 
rodinné tradici dnes pokra-
čuje její syn Kostas), snažil 
politice obloukem vyhýbat.

Tak úplně to ale nikdy 
nešlo, už proto že se jako 
půlroční ocitl ve Francii 
(psal se revoluční rok 1968), 
kam jeho rodina utekla před 
vojenskou juntou. Zkušenost 
emigrace sice trvala jen šest 
let, ale byla plná politických 
protikladů, které v rodině 
i v malém chlapci tak či onak 
zůstaly, jak sám několikrát 
v předvolebních rozhovo-
rech připomněl. Kyriakos se 
proto ani na studiích nemohl 

od politiky úplně odtrhnout. 
A ani od rodiny, která ho 
poslala na dobré americké 
školy. 

Na Harvardu studoval 
sociální vědy, na univerzitě 
ve Stanfordu mezinárod-
ní hospodářské vztahy, 
na Harvard Business School 
šel, aby lépe pronikl do říze-
ní firem. Po návratu do Řecka 
působil jako privátní bankéř, 
předtím ale ještě pár let po-
byl v Londýně, v poradenské 
společnosti McKinsey. V pro-
fesní části kariéry se v mno-
hém podobá současnému 
francouzskému prezidentovi 
Emanuelu Macronovi: mladý 
japík, který je přesvědčený 
o tom, že vidí do fungování 
finančního světa, který točí 
i tím velkým světem sociál-
ním, a proto věří tomu, že 
jednou bude schopen otočit 
i jím.

Nevyhnutelný osud

A tak se i Kyriakos Mitsotakis 
nevyhnul osudu své dynastie 
a vstoupil do politiky. Bylo 
mu šestatřicet let, když se 
stal poslancem parlamentu, 
devět let nato byl už mini-
strem ve vládě Andonise 
Samarase, kde se pokoušel 
o správní reformu a digi-
talizaci. Zvolení Kyriakose 
Mitsotakise premiérem Řecka 
je tedy v mnoha ohledech 
vcelku paradoxní. I Samara-
sova vláda a Mitsotakisova 
strana Nea Demokratia (Nová 
demokracie) byly spoluodpo-
vědné za to, do jak hluboké 
hospodářské a sociální krize 
se Řecko dostalo. 

Řekové si ale z té doby 
dobře pamatují, jak se mladý 
ministr Mitsotakis snažil vy-
stupovat skromně a zbavoval 
se všech možných minister-
ských prebend („Jsem dost 
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Řekům vládne 
„pan Tradice“

bohatý na to, abych taková 
privilegia od státu nepotře-
boval,“ řekl tehdy) včetně 
okázalého služebního vozu, 
což si vzhledem k bohatství 
své rodiny mohl dovolit.

Návrat ke klasice

Po čtyřech letech experimen-
tování s levicovým Tsipra-
sovým kabinetem se tedy 
Řekové vrátili k tradičním 
a vyzkoušeným stranám, 
jakkoliv jde o „novou“ demo-
kracii. Proč tedy Mitsotakis 

vyhrál? Čím Řeky přesvědčil, 
že mu dali tolik hlasů, až 
to s volební prémií stačilo 
na absolutní většinu v par-
lamentu a Nová demokracie 
tedy nepotřebuje žádného 
koaličního partnera? Mitso-
takis paradoxně udělal totéž, 
co před čtyřmi lety Tsipras: 
vsadil na osobní kontakt 
s voliči. 

Většina řeckých i zahranič-
ních komentátorů oceňuje 
jeho osobní kampaň, která 
nestála na internetové a bill-
boardové komunikaci, nýbrž 
na přímém kontaktu s voliči. 
Klidné a velmi příjemné vy-
stupování, schopnost mluvit 
s každým a solidní vizáž 
přitažlivého a zkušeného, 
přitom mladistvého muže 
znalého světa (lépe padnoucí 
oblek je schopen nosit už jen 
James Bond) dodal Mitsotaki-

Mitsotakis udělal totéž, co 
před čtyřmi lety Tsipras: vsadil 
na osobní kontakt s voliči.

sovi na přesvědčivosti a dů-
věře. K tomu je samozřejmě 
potřeba přidat i neustále 
omílanou rodinnou tradici, 
tedy přetrvávající přesvěd-
čení řecké společnosti, že 
některé rodiny mají ke správě 
země jakýsi vnitřní talent, ať 
už to byla u socialistů rodina 
Papandreuova či u konzerva-
tivců Mitsotakisovi.

Řekové se tedy vracejí 
k tradici, ačkoliv to z rétoriky 
nového premiéra někdy až 
tolik nevypadá. I ta se totiž 
velmi blíží některým výro-

kům Alexise Tsiprase, když 
sliboval Řekům, že je vyvede 
z ekonomické krize a vrátí 
mezi prosperující země 
Evropy. „Slibuji méně daní, 
více investic na dobrá nová 
pracovní místa, a růst, který 
přinese vyšší mzdy a dů-
chody v dobře fungujícím 
efektivním státě,“ prohlásil 
Mitsotakis, jakkoliv svá 
prohlášení umírňoval tím, že 
vše bude záviset na výsled-
ku voleb a že on sám nikdy 
nebude ohrožovat Řecko tím, 
že by šel proti rozumným 
konzervativním opatřením 
světových věřitelů. 

Opakování chyb

Podobné obecné sliby, i když 
mnohem odvážnější, Řekové 
už slyšeli od Tsiprase, ne-
naplnily se však ani za čtyři 

roky. Stejně frázovitě znějí 
i jiná slova nového premié-
ra: „Vytáhli z kapes lidí více 
peněz, než bylo nutné, proto 
plánuji, že část těchto peněz 
vrátím do kapes lidí a firem, 
aby tyto zisky mohli s nadějí 
investovat a přivedli tak eko-
nomiku k růstu,“ prohlásil 
Mitsotakis, aniž by předložil 
podrobnější plán, jak takové 
investice a vracení peněz 
z daňových přeplatků budou 
vypadat.

Mitsotakis nemá v hos-
podářské politice zase tak 
na výběr. Bude ve svých eko-
nomických plánech tak jako 
tak velmi omezen a závislý 
na zahraničních investicích. 
Řecká ekonomika jede dál 
podle úsporných plánů, které 
sestavili evropští věřitelé 
a mezinárodní finanční insti-
tuce, za Tsiprasovy vlády se 
je podařilo dodržovat, takže 
Řecko se za velkých sociál-
ních bolestí dostalo z nejhor-
šího. Zadlužení země však 
stále ještě dosahuje 183 pro-
cent hrubého domácího 
produktu.

Co je však horší, každý šes-
tý Řek je dnes bez práce. Ne 
snad proto, že by za ni byla 
nabízena nízká mzda, jako 
je tomu při odmítání práce 
v jiných zemích, ale jedno-
duše proto, že nejsou nová 
pracovní místa. Jaká místa, 
z čeho a za kolik vzniknou 
za nové vlády, zatím Kyriakos 
Mitsotakis neprozradil.

Těžký úděl premiéra

Ekonomická reforma bude 
hlavním, ale také nejtěžším 
úkolem nového premiéra. 
„První, co musíme udělat pro 
nastartování ekonomického 
růstu, je stabilní vláda a silná 
většina v parlamentu,“ řekl 
před volbami dnešní premi-
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ér. Obě podmínky se mu zce-
la nečekaně splnily: ve vládě 
bude zřejmě jen jeho strana 
Nová demokracie, která 
ke všemu v parlamentu dis-
ponuje většinou osmi hlasů. 
Pokud tedy nový premiér 
udrží dostatečnou disciplínu 
uvnitř své vlastní strany, má 
potřebné východisko k refor-
mám zajištěno. 

Další kroky už budou 
daleko těžší. I nový premiér 
ale ví, že čím dříve začne, 
tím ochotnější budou voliči 
k toleranci. Mitsotakis nicmé-
ně už před volbami řekl, že 
nic není nikdy bezbolestné, 
jakkoli jeho Nová demokra-

cie je připravena zprava 
vykročit více doprostřed 
a pokusí se v řecké spo-
lečnosti obnovit střed-
ní třídu, která během 
krize výrazně zchudla 
a rozdrolila se.

Premiér Tsipras bo-
joval o proměnu řecké 
společnosti i tím, že 
se ji jako ateista snažil 

zbavit vlivu tradiční řec-
ké církve. Ještě půl roku 

před volbami navrhoval 
odluku církve od státu, 

podle mnohých i proto, že 
mu chybělo silné emotivní 
téma; nový premiér Mitsota-
kis důležitost církve v řecké 
společnosti naopak uznává. 
Rozdíl se mimo jiné projevil 
už při premiérské přísaze. 
Zatímco Tsipras na protest 
proti ortodoxii církve jako 
první řecký premiér odmítl 
při přísaze přečíst nábožen-
skou část textu a přísahat 
na bibli, Mitsotakis s tím 
neměl sebemenší problém. 

Tradice je tradice

Návratu konzervatismu 
do Řecka si nešlo nepovšim-
nout; byl vidět v odlesku 
církevního rituálu, dodávající 
demokracii královský ma-
jestát, i v pečlivém tmavém 
obleku a vázance nového 
předsedy vlády, který tak vý-
razně kontrastoval s rozevlá-
tou mládežnickou rozhalen-
kou Alexise Tsiprase.

Kyriakos Mitsotakis 
po úspěšných volbách 
prohlásil, že jde o vítězství 
důležité nejen pro Řecko, 
ale i pro Evropu. Měl v té 
chvíli na mysli především 
to, že se jeho konzervativní 
straně podařilo vyšachovat 

z parlamentu nacionalisty 
ze Zlatého úsvitu, běžně 
označovaného za fašistickou 
stranu. Stalo se tak i proto, 
že Mitsotakis přesvědčivě 
(zatím) spojuje řeckou tradici 
s globálním větrem. 

Na jednáních obávaných 
globálních elit se řecký 
premiér bude také cítit jako 
doma (nejen proto, že plynně 
mluví anglicky a francouz-
sky). Dobře zná žargon 
a způsoby přemýšlení těch, 
od nichž bude chtít pomoc. 
Je jedním z nich. A to je pro 
Evropu asi opravdu důle-
žitější než aktuální bilance 
řeckých dluhů.
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• Syn bývalého řeckého 
premiéra a čestného 
předsedy strany Nová 
demokracie Konstantinose 
Mitsotakise. Když mu byl 
rok, jeho rodina musela před 
vojenskou juntou uprchnout 
nejprve do Turecka, poté 
strávil sedm let ve Francii. 
Do rodné země se vrátil 
v roce 1974. Postupně 
vystudoval aténskou 
univerzitu, Harvardovu 
i Stanfordovu univerzitu. 
Pracoval jako finanční 
analytik, konzultant 
a investiční bankéř. Od roku 
2000 se angažoval v politice, 
v roce 2004 byl zvolen 
poslancem. Stranu Nová 
demokracie vede od roku 
2016. 

Kyriakos 
MITSOTAKIS 
(51)

 
Petr 
FISCHER
spolupracovník  
redakce
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Nikdy  
neustupuj
Letní legislativní třeštění 
přineslo kromě jiného dva ná-
vrhy na změnu ústavy. Kromě 
zrušení přímé volby preziden-
ta, protože se některým nelíbí 
počínání Miloše Zemana, přišel 
návrh na posílení nezávislosti 
státního zastupitelství jeho 
povýšením na úroveň justice 
a vyčleněním do zvláštního 
článku v ústavě. Je to návrh ne-
bezpečný, který otevírá dveře 
netušeným potížím. Přirovnat 
ho lze k jezinkám škemrajícím 
o dva prstíčky.

„Stand your ground“ – nikdy 
neustupuj – je právní princip, 
který dává obránci právo brá-
nit se před útokem jakýmikoli 
dostupnými prostředky. Útok 
je domnělý a má jím být snaha 
odvolat nejvyššího státního 
zástupce Pavla Zemana, kterou 
ovšem nikdo neplánuje. Možná 
kromě Zemana samotného, 
neboť o svém konci ve funkci 
v náznacích mluvil opakovaně. 
Prostředkem obrany pak má 
být atmosféra demonstrací 
(proti vládě Andreje Babiše, 
aby bylo jasno), které ovšem 
mají podobu demonstrací 
za nezávislost justice, pod niž 
státní zastupitelství nespadá. 
Absurdní? Jistě.
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Automobilová 
hrozba
Závislost ekonomiky na auto-
průmyslu se už letos může 
stát vážnou hrozbou. Svědčí 
o tom výsledky gigantu Škoda 
Auto, který za první pololetí 
dodal zákazníkům o téměř pět 
procent méně vozů. 

Pokles je důsledkem propa-
du prodeje na čínském trhu. 
Kvůli obchodní válce mezi 
USA a Čínou nelze navíc čekat, 
že by se tamní trh rychle vzpa-
matoval. Kvůli clům uvaleným 
USA se totiž odtamtud začínají 
stahovat výrobci. Nejistý bu-

doucí vývoj ovlivňuje i rozho-
dování čínských spotřebitelů, 
kteří odkládají pořízení nového 
auta. Jejich obezřetnosti se ne-
třeba divit. Pokud se obchodní 
válka rozhoří, podle Bloom-
berg Economics vyjde globálně 
na 1,2 bilionu dolarů.

Navíc se nedaří ani výrobě 
aut v Německu, kam směřu-
jí české dodávky autodílů. 
Propad tamní produkce se tak 
podepíše na poptávce.

Podíl tuzemského autoprů-
myslu na celkovém hospo-
dářském výkonu činí přitom 
nejméně deset procent, což je 
obrovské číslo. Jeho zpomale-
ní by proto táhlo dolů celou 
ekonomiku. 

Tvář dne

Poté, co vláda 
vyluxovala peníze 
z bývalého Fondu 
národního majetku, 
nyní vydrancuje 
rezervy pojišťoven, 
prohlásil šéf poslanců 
TOP 09 Miroslav  
Kalousek. 
str. 2

Komentář Glosa Vladana Gallistla

správně se požaduje i posílení 
jejich odpovědnosti. Odpo-
vědnosti za neúčelné stíhání 
či přímo excesy, jichž jsme 
poslední dobou svědky, odpo-
vědnosti za udržení důkazní 
situace před soudem, aby 
senáty nemusely napravovat 
chyby žaloby, odpovědnosti 
kárné. Nic z toho nebude nikdy 
napsáno v ústavě, ta má roli 
deklarace. 

Praktické nástroje ovšem 
budou vepsány do souvise-
jících zákonů, hlavně do zá-
kona o státním zastupitelství 
a do trestního řádu. Návrh 
deklarativně změnit ústavu 
ve prospěch žaloby oteví-
rá dveře návrhům, které 
žalobcům ulehčí život a změní 
poměr rovnosti zbraní. 

Jen pro příklad ona kárná 
odpovědnost. Dnes státní zá-
stupce „soudí“ speciální senáty 
Nejvyššího správního soudu. 
Podléhají tedy justiční kontro-
le. Až budou mít svůj odstavec, 
proč nepožadovat i vlastní 
kárné „soudy“? Bylo by to 
v logice věci – a přirozeně by 
to znamenalo úbytek kontroly 
práce státního zastupitelství.

 
Robert 
MALECKÝ
Komentátor  
Hlídacípes.org

Návrh, jenž nedávno před-
stavil Pavel Zeman spolu se 
senátorem Miroslavem Antlem, 
mimochodem bývalým proku-
rátorem a státním zástupcem, 
snad překvapil veřejnost, nikoli 
insidery. Není nový, poprvé 
se o možnosti otevřít ústavu 
a dát veřejné žalobě speciální 
odstavec, vážněji mluvilo před 
pěti lety. I tehdy to byl nápad, 
s nímž přišlo a za nějž lobbova-

lo nejvyšší státní zastupitelství. 
Politici tehdy odolali. 

V různých fázích legislativ-
ního procesu se potulovalo 
a stále potuluje několik návrhů 
zákona o státním zastupitelství. 
U všech bylo jisté, že se na nich 
podílely špičky státního 
zastupitelství, některé dokonce 
přímo psaly nebo diktovaly. 
Vždy šlo o totéž: vykolíkovat si 
grunt a udržet ho.

Vždy, když se vážně mluví 
o posílení nezávislosti žalobců, 

Návrh deklarativně 
změnit ústavu 
ve prospěch žaloby 
otevírá dveře návrhům, 
které žalobcům ulehčí 
život a změní poměr 
rovnosti zbraní. 
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Poslední pokus o záchranu

Lex bezhlavě pádil do mírného 
stoupání. Nad hlavou se mu 
nad ulicí táhly řady visících 
skleněných barevných luceren. 
Okna kolem něj chránily 
ocelové mřížky, dveře byly 
zamčené. Uviděl červený flek 
laseru na zdi přímo před sebou 
a uskočil stranou, než stačila 
pronásledovatelka zamířit.

Lex dovrávoral na náměs-
tí. Byl to rozlehlý otevřený 
prostor, kterému na opačném 
konci dominovaly zářivá 
průčelí a zvonice katedrály 
svatého Pavla. Postávaly zde 
další hloučky turistů, skupinky 
seniorů z výletních parníků 
kotvících ve Vallettě nebo 
rodiče s rozdováděnými dětmi 
v patách.

Všichni fotili o sto šest nebo 
naslouchali rychle hovořícím 
průvodcům doprovázejícím je 
na prohlídce městem. Lex sto-
čil pohled od turistů a snažil se 
najít nějakou další cestu ke své 
vlastní záchraně.

Parkovalo zde pár aut, 
která měla povolení ke vjezdu 
do prostoru uvnitř hradeb. 
Přelétal je pohledem a zoufale 
se snažil najít nějaké, které by 
mohl ukrást.

Se zabijáky v patách

Jeho pohled zachytil druhého 
pronásledovatele. Muž se za-
stavil na protějším konci cesty 
a předstíral, že ho zajímá složi-
té kování na zdobeném balko-
nu v prvním poschodí. Jednu 
ruku měl pokrčenou na břiše, 
zasunutou pod bundu.

Muž se zhoupl na podpat-
cích a obrátil se směrem k Le-
xovi. Byl to promyšlený pohyb, 
jenž měl vypadat nenuceně 
a nijak hrozivě.

Lexovou myslí prolétla nová 
vlna paniky. Přejížděl pohle-
dem po tvářích nic netušících 
turistů. Nejraději by zakřičel 
z plných plic a začal řvát o po-
moc. Jenže kdyby to udělal, 
co by se asi stalo? V duchu si 
dokázal představit, jak by ti 

dva začali divoce pálit do davu 
kolem a zmasakrovali všechny 
ty lidi v šíleném spěchu to 
s ním skoncovat.

Lex vykročil. Šel rychle 
a rázně, mikinu si přitáhl těs-
něji kolem těla. Měl ještě jednu 
kartu, kterou mohl vynést. Byl 
to poslední riskantní manévr, 
jenž by ho z toho mohl dostat. 
Potřeboval se ale dostat vysoko 
a dost daleko, aby to mohlo 
fungovat.

Prošel kolem obchůdku 
s drahým zdobeným sklem, 
nacházejícím se v přízemí 

domu, který mohl ve středo-
věku sloužit snad jako noc-
lehárna. Pak pohlédl vzhůru 
a chvíli uvažoval, jestli by se 
z ulice mohl dostat na střechu 
domu.

Před obchodem stála figurí-
na maltézského rytíře v životní 
velikosti, která v následující 
vteřině bez jakéhokoli varo-
vání odlétla, prudce narazila 
do zdi a dopadla roztříštěná 
na kusy Lexovi k nohám.

Viděl jasně stříbrný obrys 
díry po střele v rytířově prs-
ním krunýři. Šokovaně uskočil 
a jeho pohled padl na ženu 
stojící v ústí boční ulice. Měla 
zbraň skrytou stejně jako její 
partner.

Bezhlavý útěk

Střela, kterou vypálila, prolétla 
mezerou v davu a nescházelo 
mnoho, aby zasáhla zamýšlený 
cíl. Všichni turisté nyní hleděli 
směrem k Lexovi, překvapeni 
tím, co se stalo, ale pořád ještě 

neměli ani tušení o přítomnos-
ti dvojice zabijáků.

V tu chvíli už Lex odhodil 
veškerou obezřetnost a přestal 
se snažit o splynutí s okolím. 
Znovu se rozběhl, kličkoval 
mezi lidmi na hlavní ulici 
a ignoroval nadávky a výkřiky, 
jež se za ním ozývaly.

Ulice ústila na náměstí 
Piazza Tas-Sur. Byl to otevřený 
prostor, jemuž se zde častěji 
říkalo „náměstí u bašt“. Re-
staurované paláce s červenými 
vstupními dveřmi po jeho ob-
vodu byly proměněny v muzea 
nebo restaurace s terasami, 
odkud byly nejnádhernější 
výhledy přes severní městské 
hradby.

Před návštěvníky postávají-
cími na širokém schodišti táh-
noucím se k vrcholku cimbuří 
se otevíral pohled dolů z kopce 
na Mdinu a výhled přes vesnici 
Ta‘ Qali a na vinice za ní. V tak 
jasné dny jako dnes bylo mož-
né dohlédnout až do zálivu 
svatého Pavla a k letovisku 
Buggiba na severním břehu 
zálivu.

Spásný nápad

Bolest v Lexově nemocné 
noze se soustřeďovala kolem 
kolenního kloubu a škubl 
sebou, když zpomalil a přešel 
do chůze. Začal zkoušet zipy 
a přezky na svém oděvu, aby 

se přesvědčil, že všechno drží. 
Za jiných okolností by jej to, co 
měl v úmyslu udělat, naplňo-
valo vzrušením. Měl k rame-
nům upevněné zařízení GoPro 
a kamera byla nastavená tak, 
aby všechno zaznamenávala. 
Právě v této chvíli se ale bál 
jako nikdy v životě a namísto 
vzrušení se ho zmocňovala 
docela obyčejná hrůza.

Lex si zapnul mikinu a vy- 
táhl plechovku z kapsy na steh-
ně svých vojenských kalhot. 
Vypadala jako větší plechovka 
od piva a byla upevněná k síti 
z pružných lanek prochá-
zejících jedním kovovým 
kroužkem ve tvaru písmene D. 
Lex hodil šňůry s plechovkou 
přes ramena a přitáhl pevně 
kroužek. Plechovka mu nyní 
visela vysoko na zádech mezi 
lopatkami.

Zhluboka se nadechl a stou-
pal na cimbuří. Schody bral 
po dvou. Když se ocitl nahoře, 
ucítil, jak se mu žaludek zlehka 
zhoupl ještě dřív, než se mu 
naskytl pohled do hloubky. 
Jestli to zpackám, bude to můj 
konec, řekl si v duchu. Jenže 
kdyby se o to nepokusil, dvo-
jice zabijáků by ho odpravila 
přímo zde, před očima všech.
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James Swallow: Hacker

Britský tajný 
agent Marc Dane, 
hrdina špionážních 
thrillerů 
a mezinárodních 
bestsellerů Nomád 
a Exil, se snaží 
odvrátit hrozbu 
z hlubin temné sítě 
digitálního zločinu.

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
bestseller JAMESE SWALLOWA 
HACKER vydaný pod značkou 
Kalibr.

O KNIZE
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Střela, kterou vypálila, prolétla 
mezerou v davu a nescházelo 
mnoho, aby zasáhla zamýšlený cíl. 



Iva PŘIVŘELOVÁ

Jonah Hill se za pětatřicet let 
svého života vypracoval z ko-
mika ve všestranného herce 
s dvěma nominacemi na Osca-
ra. Loni ukázal, že tím jeho 
talent nekončí a představil 
svůj režijní debut Devadesát-
ky – retro o dospívání v partě 
skateboardistů v Los Angeles, 
které překvapí svou vyzrálostí.

V půlce devadesátých let, 
kdy se film odehrává, bylo 
Hillovi třináct, stejně jako jeho 
hlavnímu hrdinovi jménem 
Stevie, pro kterého našel skvě-
lého představitele v Sunnym 
Suljicovi.

Co všechno z jeho zážitků 
odpovídá zážitkům scenáris-
ty a režiséra v jedné osobě, 
je otázkou spíš pro bulvár, 
podle Hilla jde o fikci. Pro film 
samotný je důležitější, že Hill 

ví, o čem vypráví, a jeho film 
obsahuje množství autentic-
kých detailů. A především že 
na vstup do puberty vzpomíná 
dospělýma, zralejšíma očima. 
Jeho ohlédnutí tak mísí nostal-
gii po dětství s hořkostí z jeho 
ztráty. 

Stevie vyrůstá se starším 
agresivním bratrem v podá-
ní Lukase Hedgese a příliš 
mladou svobodnou matkou, 
kterou ztvárnila Katherine 
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DEVADESÁTKY
(tragikomedie, USA, 85 minut)
Režie a scénář: Jonah Hill
Hrají: Sunny Suljic, Katherine 
Waterstoneová, Lucas Hedges, 
Gio Galicia
Hodnocení: 80 %

HUDBA
Pokáč: Úplně levej 
(Vydalo: Warner Bros. CZ)

Po dvou 
letech 
od vydání 
povedené 
debutové 
desky 
Vlasy 
přichází pí-
sničkář Jan 
Pokorný 
alias Pokáč s novinkou Úplně levej. 
A stejně jako u první desky i nyní na-
bízí melodické, převážně folkové písně 
s ironickými až sarkastickými texty 
a baladami o partnerských vztazích. 
V tomto případě se však přece jen 

trochu zdá, že ironie a sarkasmu je až 
příliš. Někdy se tak skladba zvrtne spí-
še v pouhou hříčku jako u Matfyzáka 
na discu, jindy v agitku jako v úvodní 
písni Kouření je hnusný zvyk či závě-
rečné Farmář Tonda. Někdy přechází 
až do nepochopitelného cynismu 
jako u Hrdinského činu či V lese. Jeho 
schopnost skládat nápadité melodie 
s lehce se nesoucími texty tak nejvíce 
vyznějí v pomalejších kouscích jako 
v titulní Úplně levej nebo u skladeb 
Probuzení, Vánoční či Láska na vsi.
Součástí obalu jsou nejen texty, ale do-
konce i akordy. Zda se jednou budou 
hrávat u táboráků a po hospodách jako 
Nohavica či Plíhal, je ale otázka. Ještě 
tomu něco chybí.

Dušan KÜTNER

FILM
Muži v černém IV: 
Globální hrozba 
(Režie: F. Gary Gray)

Muži v černém se vrátili. Jeden z nich 
vypadá jako umytý Thor a druhý je 
žena. A jejich akce, která kromě boje 
proti šmejdům z vesmíru zahrnuje 
i boj proti šmejdovi ve vlastních 
řadách, hodně zadrhává. Pokračová-

ní, které mělo sérii započatou v roce 
1997 nakopnout, ji spíš udupe. I když 
tajná agentura zůstala stejná a pořád 
v ní vedoucí místo zaujímá Emma 
Thompsonová, režiséra Barryho Son-
nenfelda nahradil F. Gary Gray, 
který má zkušenost s akcí jako 
ve filmu Rychle a zběsile 8, ale ne 
s komedií. Jeho novinka obsahu-
je řadu hlášek, ovšem jen málo je 
povedených a snaha o vtipnost je až 
křečovitá. Sympatická dvojice Chris 
Hemsworth a Tessa Thompsonová 
mnoho nezachrání, už jen proto že 
diváky nechává vzpomenout na sní-
mek Thor: Ragnarok, o světelné roky 
vynalézavější a zábavnější akci, v níž 
se setkala poprvé. 
 
Iva PŘIVŘELOVÁ
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Waterstoneová. Stevie se o ži-
votě poučí díky o něco starší 
partičce skejťáků, kteří v Los 
Angels tráví léto poflakováním, 
skejtováním a mejdany. Ne 
všechny lekce budou příjem-
né, ne na všechny se bude 
lehce dívat – zvlášť ve scénách 
prvních sexuálních zkušeností 
působí Suljic opravdu hodně 
mladě.

Devadesátky v sobě mají 
něco ze syrovosti kultovních 

Kids podle scénáře Harmo-
nyho Korina, kterého režisér 
i proto obsadil do roličky 
matčina milence. Stevieho 
noví nejlepší kamarádi jsou 
divoká skupinka barvitých 
typů. Naučit se, s kým a jak 
stojí za to trávit čas, také patří 
k bolestem dospívání. 

Hill se s úspěchem soustředí 
na přirozenost svých protago-
nistů a na autentickou atmo-
sféru doby, místa a komunity. 
Použil na to šestnáctimilimet-
rovou kameru a neširokoúhlé 
záběry i hudbu Trenta Reznora 
a Atticuse Rosse z kapely Nine 
Inch Nails proslavené v roce 
1994.

A využil epizodickou 
strukturu série zkušeností, 
které se kumulují do jednoho 
diváckého zážitku spojujícího 
pobavení nad naivitou a nezku-
šeností a mládí s frustrací nad 
bezohledností a sebestřednos-
tí. Jako jeden z mála filmařů 
navíc dokázal vše utnout včas, 
čímž svou verzi oblíbeného 
žánru filmu o dospívání zakon-
čil vykřičníkem.

Autorka je spolupracovnicí 
redakce

Hořkosladké vzpomínky
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Je zřejmě nemožné udělat 
rozhovor s portugalskou 
zpěvačkou Marizou, aniž by 

v něm alespoň desetkrát ne-
zaznělo klíčové slovo „fado“. 
Její debutové album Fado en 
Mim strhlo před sedmnácti 
lety novou vlnu zájmu o tehdy 
pozapomenutý žánr portu-
galské hudby. Dnes Mariza 
patří k jeho nejznámějším 
interpretkám. Po pěti letech 
od fenomenálního pražského 
koncertu se na tuzemská pódia 
vrací jakožto jeden z headline-
rů festivalu Colours of Ostrava.

 Jak se oblíbená forma 
lidové hudby dostane 
na okraj zájmu?
Nikdy nezmizela docela, a to 
ani z mezinárodního trhu, 
byla jen schovaná. Dařilo se jí 
přežívat tam, odkud pochází, 
kde je doma. Ve čtvrtích, kde 
před více než dvěma sty lety 
vznikala a kde je dodnes nedíl-
nou součástí tradice předáva-
né automaticky a nevědomky. 
Učitelé a mentoři ji tak zároveň 
ctí a udržují naživu.

 Také fado se jako většina 
forem lidové hudby šířilo 
ústní tradicí, pro řadu 
skladeb dlouho neexistoval 
ani notový zápis.
Nejstarší záznamy jsou už 
z počátku devatenáctého 
století. Dokazují, jak obrov-
ský byl o tuto hudbu tehdy 
zájem i snahu cíleně ji uchovat 
dalším generacím. Dnes je 
tradiční fado a jeho repertoár 
součástí světového kulturního 
dědictví UNESCO.

Ale fado je především měst-
ská hudba, hudba ulice, která 
s každou generací prochází ur-
čitou proměnou. Není to žánr 
jen o radosti a smutku, jak si 
jej lidé většinou představují, 
ale o všech barvách života. 
Nemá ustálený jazyk, je to uni-
verzální hudba, hudba srdce. 
Každá generace k této tradici 
něco přidá, což dělám i já. 

 Podobně jako jinde 
u lidové hudby i ve fadu 
jde narazit na puristy. Vaše 
debutové album pomohlo 
zájem o fado oživit, 
na druhu stranu právě 
puristům bylo trnem v oku.  

Každý umělec má svou DNA
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Pamatuji si, že se některé 
reakce nesly v duchu „co je to 
proboha za šílenou ženskou“? 
Jednoduše proto, že s ježkem 
obarveným na blond jsem 
představovala protipól tradiční 
představy o interpretovi fada, 
celém v černém, s dlouhými 
černými vlasy spletenými 
do copu.

Pak se naštěstí zaposlouchali 
do hudby a od mnoha z nich 
jsem záhy získala uznání za to, 
jak zacházím s tradicí a rozví-
jím ji dále. 

 Bylo obtížné najít si 
v tradici vlastní výraz? 
Povaha tradice je taková, že se 
dělí na tři sta základních me-
lodií, k nimž existují pravidla, 
jak frázovat text, jak počítat 
doby, aby verše odpovídaly 
melodiím. Každý fadista si pak 
vybírá slova, aby odpovídala 

jeho povaze a aby odpovídala 
vybrané melodii. 

 Ovlivnilo vás místo, kde 
jste trávila dětství?
Vyrůstala jsem v jedné z his-
torických čtvrtí Lisabonu, 
paradoxně mezi puristy. Žít 
jen o pár ulic dále, byla by 

ze mě „jen“ zpěvačka, ale ne 
„fadistka“.

I když jsem se později 
několikrát stěhovala, už s nimi 
mám spojené vzpomínky. Ty 
mají na svědomí, že každý 
umělec má vlastní osobnost, 
výraz, DNA. Mám svůj, ale 
to neznamená, že nectím ta 
základní pravidla. Snažím 
se najít si skrze hudbu cestu 
k sobě samé, nedokázala bych 
zpívat něco, co necítím. Byla 
bych neupřímná sama k sobě, 
kdybych měla zpívat něco, co 
neodráží mě samotnou. 

 Co fado spojuje s jinými 
portugalsky zpívanými 
žánry lidové hudby, 
angolské či brazilské?
Můj otec žil nějaký čas v Brazí-
lii, a když mi bylo jedenadva-
cet, živila jsem se tím, že jsem 
tam zpívala na parníku. I moje 
jméno je po Brazilce, zpěvačce 
Marise Gata Manse. Pokud se 
nebavíme o středním proudu, 
přijdou mi různé žánry portu-
galsky zpívané hudby hodně 
podobné. Nejen slovy a obra- 
ty – umíme málo slovy říct pů-
sobivě a laskavě silný příběh, 
ale i stejnou melancholií.  

 Před osmi lety se vám 
předčasně narodil syn 
a několik měsíců bojoval 
o život. Jak vám tato událost 
změnila život?
Jako umělce mě mění každá 
zkušenost a za dvacet let se 
stalo opravdu hodně věcí, kte-
ré změnily, jak vnímám sebe. 
Tehdy jsem opravdu netušila, 
jestli ještě někdy budu vystu-
povat, dala jsem doprovodným 
muzikantům možnost odejít, 
protože jsem nechtěla, aby se 
na mě vázali.

Ještě když jsem byla 
v nemocnici, vyostřily se 
spory s mým manažerem. Prý 
jestli je nezbytné rušit opravdu 
všechny koncerty. V tu chvíli 
jsem ale jednoduše nechtěla 
vést diskuze o tom, jak platit 
účty. Byla to poslední kapka. 
Chvíli mi pak trvalo obě role – 
matky i zpěvačky – spojit, ale 
to už vůbec těžké nebylo. 

Petr FRINTA 
Autor je spolupracovníkem 
redakce

Fado je městská 
hudba, hudba ulice, 
která s každou 
generací prochází 
určitou proměnou. 
Není to žánr jen 
o radosti a smutku, 
ale o všech barvách 
života. 

Koncert Stinga 
ve Slavkově je zrušen

Zítřejší koncert britského 
hudebníka Stinga ve Slav-
kově u Brna se neuskuteč-
ní. Zpěvák a mnohonásob-
ný držitel ceny Grammy 
jej zrušil ze zdravotních 
důvodů, podobně jako 
vystoupení v Gentu, 
Mnichově a Stuttgartu. 
Vstupenky na koncert lze 
vracet v místě jejich zakou-
pení od pondělí, peníze 
dostanou lidé zpět. 

V Praze začala 
rozsáhlá výstava 
impresionistů

Rozsahem v tuzemsku mi-
mořádná výstava francouz-
ského impresionismu byla 
otevřena v Národní galerii 
Praha v paláci Kinských. 
Expozice s názvem Fran-
couzský impresionismus: 
Mistrovská díla ze sbírky 
dánského státního muzea 
Ordrupgaard nabídne 
do 13. října šest desítek děl 
Clauda Moneta, Edgara 
Degase, Augusta Renoira, 
Camilla Pissarra a dalších. 

Mikulovský festival 
Eurotrialog po 
20 letech končí

Festival alternativní hudby 
Eurotrialog v Mikulově 
na Břeclavsku, který má 
za sebou 20 ročníků, se 
letos neuskuteční. Hlavní 
pořadatel a duše „festi-
valu nepopulární hudby“ 
Romek Hanzlík (na sním-
ku) nedávno po krátké 
těžké nemoci zemřel a jeho 
spolupracovníci se kvůli 
souvisejícím komplikacím 
rozhodli letošní ročník 
zrušit. /čtk/

Krátce

LISABONSKÉ ZÁKLADY. Základy stylu fado pochytila zpěvačka 
Mariza během dětství v jedné z historických čtvrtí rodného 
Lisabonu v sousedství tradičních interpretů této lidové hudby.



Foto dne 

POD LEŠENÍM. 
V bazilice Navštívení 
Panny Marie 
na Svatém Kopečku 
u Olomouce, který 
byl loni prohlášen 
za národní kulturní 
památku, pokračuje 
dlouho chystaná 
obnova. Potrvá 
do konce roku a vyjde 
na 114 milionů  
korun. Už zrestauro
vaný strop baziliky 
kontrastuje 
se stěnami bočních 
kaplí skrytých pod 
lešením.
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Z Rejžkova deníčku

Jako zavilý fotbalový fa-
noušek jsem si samozřejmě 
nemohl nechat ujít úterní 
pražskou premiéru doku-
mentu Diego Maradona 
v kině Světozor při zahájení 
přehlídky Šary Vary, což 
jsou ozvěny mezinárodního 
karlovarského festivalu.

Zárukou kvality je jméno 
režiséra Asifa Kapadii, v Lon-
dýně narozeného syna indic-
kých muslimů, který dostal 
Oscara za portrét předčasně 
zesnulé zpěvačky Amy Wine-
house. Znovu si vybral jeden 
tragický osud, tentokrát 
sportovní celebrity. Epické 

drama s vynikající hudbou 
Brazilce Antonia Pinta začíná 
hráčovým trpkým odchodem 
z Barcelony a příchodem 
do podceňované Neapole. 
Ta díky Maradonovým gólům 
v krátkém čase dvakrát 
po sobě vyhraje Serii A a Po-
hár UEFA a Diego se stává 
místním Bohem. Až na to, že 
ho do svých chapadel vtáhne 
mafiánská Camorra, která ho 
svede k večírkům s prostitut-
kami, a hlavně ke kokainu.

Ve filmu zdaleka nejde jen 
o sestřih úžasných branek. 
I laik, který se o kopanou 
vůbec nezajímá, jistě ocení 

geniální hráčovu techniku 
a neskutečný boltovský 
sprint, kterým všem proti-
hráčům utíká.

V pravý čas dojde na při-
pomenutí dětství v nejubo-

žejší čtvrti Buenos Aires. 
A ovšem také na působení 
v argentinské reprezentaci 
včetně provařené „boží 
ruky“ na mistrovství světa 
v roce 1986. Nejpikantnější 
moment nastane o čtyři 
roky později na šampionátu 
v Itálii. Semifinálový zápas 
se náhodou hraje v Neapoli, 
kde Diego přispěje k vítěz-
ství svých krajanů nad Italy, 
čímž se u domácích fanouš-
ků navždy odepíše. Stále 
po něm jdou paparazzi, 
kteří odhalí, že má neman-
želského syna, k němuž se 
nehlásí.

Nejsmutnější jsou dlouhé 
záběry nyní obtloustlého 
exkanonýra, jehož smutná 
tvář zrcadlí všechny soudní 
tahanice, roční distanc a ne-
úspěšná odvykací léčení.

Ehm, tak kdopak tady 
natočí podobně drásavý 
dokument o Tomáši Řepkovi 
nebo Martinu Feninovi?

Vzestup a pád Diega Maradony

 
Jan 
REJŽEK
kritik 
a publicista

Hráče do svých 
chapadel lapí 
mafiánská 
Camorra, jež ho 
svede k večírkům 
s prostitutkami, 
a hlavně ke kokainu.
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