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Účet za dům U Černé
Matky Boží: 300 milionů
AD AM J U NE K

PRAHA Vložit čtyři miliony korun

a dostat zpět 300 milionů, to je
sen každého investora. Vzhledem
k tomu, že to má jít z kapes daňových poplatníků, naopak noční
můra pro stát.
V příběhu, který nyní rozkryly
LN, je středobodem navíc unikátní historická památka – kubistický dům U Černé Matky Boží na
Ovocném trhu v centru Prahy.
A svár s prozatím špatným koncem pro stát se vede kolem jeho
více než 20 let staré rekonstrukce.

Aktuální stav je následující: Státní fond kultury ČR, který kubistický skvost spravuje, vloni prohrál
u Obvodního soudu pro Prahu 6
spor se seychelskou společností
WBC Capital o zaplacení pohledávek souvisejících právě s nákladnou rekonstrukcí z počátku 90. let.
Vymožená částka se vyšplhala na
již zmíněných 300 milionů korun.
Ve vleklé při se fond odvolal
k městskému soudu. „Ten rozhodnutí obvodního soudu zrušil a po
doplnění důkazů a ověření některých skutečností, které probíhá
v současné době, rozhodne znovu

sám,“ sdělila LN Simona Cigánková, mluvčí ministerstva kultury.
Žalující firma ve svůj úspěch
věří. „Soud už nebude ani tak rozhodovat o tom, jestli máme nárok
na peníze, ale na kolik peněz
máme nárok. Že se stát v tomto
případě bezdůvodně obohatil, je
podle nás nezpochybnitelné,“ uvedl právník Dan Modlitba, který
seychelskou firmu zastupuje.
Právníci fondu naopak argumentují tím, že nikdy nebyla doložena konkrétními fakturami skutečná cena rekonstrukce, a výše
pohledávky, která začínala na

60 milionech korun, je proto sporná. Zbytek do zmíněných 300 milionů už tvoří úroky z prodlení.
Povinnost uhradit úroky fond
rozporuje. „Věřitel neposkytl dostatečnou součinnost při zjišťování výše pohledávky nutné k její
úhradě, a povinnost hradit úrok
z prodlení proto nevznikla,“ uvedla Cigánková.
Pro pochopení celého příběhu
a toho, co má s kubistickou památkou společného neznámá seychelská firma, je třeba vrátit se do počátku 90. let.
Pokračování na straně 2

Sobotka chce
pro Rafaje
repete v ÚOHS
B LAH OSLAV H RU Š K A
PRAHA Nejednáme, ještě

je
brzy, teprve se uvidí. Tak dosud
premiér Bohuslav Sobotka odpovídal na otázky, zda v čele
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) ponechá Petra
Rafaje, kterému počátkem července vyprší šestileté období na
postu šéfa instituce strážící čistotu českého byznysu.
Věci ale nabraly rychlý spád.
Jako poslední bod nadcházejícího pondělního jednání vlády je
zařazen návrh na Rafajovo staronové jmenování, které někdejšího téměř neznámého poslance za
ČSSD podrží v čele antimonopolního úřadu až do léta roku 2021.
Schůze se zúčastní i sám Rafaj.
Pro koaliční partnery sociálních demokratů to bude asi jediná šance, jak se Rafaje na jeho
vizi vedení úřadu zeptat přímo.
Až do pondělí se totiž žádné koaliční jednání v kauze Rafaj neplánuje.
Minimálně s KDU-ČSL je ale
druhé funkční období pro Rafaje pojištěné. Podle informací
LN uzavřeli lidovci se sociálními demokraty tichou dohodu.
Když KDU-ČSL zvedne ruku
pro Rafaje, ČSSD na oplátku podrží někdejší místopředsedkyni
Ústavního soudu Ivanu Janů,
kterou chtějí lidovci protlačit na
post šéfky Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Křeslo ředitele instituce, která hlídá citlivá osobní data, se
uvolní letos v srpnu, kdy vyprší
druhý pětiletý mandát Igoru
Němcovi, někdejšímu politikovi ODS.
Více se dočtete na straně 3
Komentář k tématu na straně 10
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Rozhodnuto!

Hokejisté Litvínova vyhráli v rozhodujícím sedmém utkání finále na ledě Třince 2:0 a slaví ve své 56. sezoně v nejvyšší soutěži
premiérový titul. V čase 52:54 rozhodl útočník František Lukeš, který v závěru dovršil výsledek gólem do prázdné branky. Gólman Pavel Francouz udržel
podruhé v boji o zlato a celkově počtvrté v letošním play off čisté konto. Více o finále hokejové extraligy čtete na straně 17
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S L OU PEK L N

Znát komunitu
ZBYNĚK PETRÁČEK

K

dyž jsem byl před lety
v San Franciscu, v Čínské čtvrti jsem spatřil
scénu, jež mi utkvěla v paměti
dodnes. Na rohu ulice stál místní (čínský) mladík a tvářil se pokorně. Nad ním se tyčil místní
(čínský) policista a cosi mu autoritativně (čínsky) vytýkal.
Není podstatné, co ten chlapec
provedl – třeba jen kouřil tam,
kde neměl. Důležitá je přirozená autorita policisty v etnické
komunitě.
Právě to nám před týdnem
ozřejmila zpráva, že královna
Alžběta propůjčí Řád britského
impéria policistovi Petru Torákovi. Za to, že Torák je Rom
z Česka? Aby Británie měla čárku za multikulti? Ale kdež, Británie chce mít přehled v etnických komunitách, ač se jí to leckde moc nedaří. Proto si cení
policisty Toráka.
A teď si sami položte otázku:
kolikrát jste u nás viděli romského či vietnamského policistu?
Mockrát asi ne, jestli vůbec.
Zato asi každý zažil situace,
kdy by se policejní přehled v etnické komunitě hodil.
Například teď v pražských
Měcholupech, kde byl spáchán
bombový útok na vietnamskou
podnikatelku. Při vší úctě
k české policii, Vietnamec
v její uniformě (či třeba
i bez ní) by
se v problému komunity zorientoval rychleji.

Je tu občanská věda. Přidáte se? Pumový atentát přičítají

Vědcům pomáhají dobrovolníci. Mapují ptáky či zvěř, v Česku mohou zachránit včely
M A R TI N R Y CH LÍK
PRAHA/OLOMOUC Sedíte v létě na

zahradě, koukáte čtvrthodinku kolem sebe a s mobilem v ruce počítáte prolétající krásné motýly...
Ne, to není zahálka, ale užitečná
činnost, z níž těží vědci entomologové. Přesně tak totiž vypadá Velké motýlí sčítání (Big Butterfly
Count), které se již od roku 2010
koná ve Velké Británii. Letos vypukne 17. července.
Jen loni pomohlo 44 tisíc občanů identifikovat 556 tisíc motýlů
na konkrétních lokalitách. Z telefonů odeslané údaje pak vědci vyhodnotili a vytvořili mapy výsky-

tu druhů. A proč počítat motýly?
Protože rychle reagují na změny
prostředí a nastiňují nadcházející
změny. Kde mizí motýli, mohou
brzy zmizet i další organismy.
Nadšení plus technologie
Není to úplná věda, ale té skutečné může pomoci. Občanská věda
se stává fenoménem. Loni se pojem citizen science dostal i do oxfordského slovníku angličtiny,
který jej definuje jako „vědeckou
práci vytvářenou veřejností, často
pod vedením profesionálních vědců“. Cílem je využít dobrovolnickou činnost k poznání, nejčastěji
právě sběrem velkého množství

dat o výskytu rostlin, živočichů či
jevů z oblasti astronomie.
A další zajímavé nápady přibývají i v Česku. Příkladem je projekt COLOSS, který mapuje úspěšnost přezimování včelstev. Dotazník však loni vědcům vyplnil jen
každý stý včelař v zemi, přitom
čím více informací, tím se zvětší
šance předcházet úhynům včel.
„Náš projekt je otevřen všem zájemcům. Výsledky budou přínosné
pro včelaře i vědce,“ řekl LN biochemik Jiří Danihlík z Univerzity
Palackého. K dřívějšímu nadšení
se přidávají moderní technologie,
jež přinášejí nevídané výhody.
Pokračování na straně 4

Vietnamci narkomafii
RAD EK K ED ROŇ
OND ŘEJ GOL IS

PRAHA Ta bomba byla sestavena

ze snadno dostupných surovin
a nebyla větší než kávový šálek.
Přesto vietnamskou řidičku málem zabila. Atentátník ji totiž nenastražil pod auto, jak bývá obvyklé, ale přímo do kabiny stříbrné octavie.
Policie zveřejnila zatím jen
kusé informace, Lidovky.cz ale vypátraly dosud neveřejné detaily
o výbuchu, který ve středu dopoledne otřásl sídlištěm v pražských
Horních Měcholupech. A to do-

slovně: exploze rozmetala kusy
škodovky do širokého okolí a současně vyděsila vietnamskou komunitu, která mluví o vyřizování účtů
mezi podnikateli či narkomafií.
„Zadali jsme znalecké posudky
ke způsobu iniciace nástražného
výbušného systému, což může trvat i několik týdnů,“ konstatoval
bez bližších podrobností mluvčí
pražských policistů Jan Daněk.
Čtyřicetiletá řidička bombu aktivovala mechanicky – ve voze se
totiž nenašla žádná elektronika.
Žena tak například mohla nálož
odpálit, když šlápla na pedál.
Pokračování na straně 3

