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P ůvodně jsem chtěl psát
o sondě Schiaparelli, spo-
lečném to projektu Evrop-

ské kosmické agentury ESA a rus-
ké agentury Roskosmos. V rámci
projektu ExoMars krouží kolem
rudé planety Trace Gas Orbiter
a zmíněný Schiaparelli coby výsad-
kový modul se měl spustit dolů.
Hlavní, ne moc skromný úkol: na-
jít pozůstatky života, v lepším pří-
padě život jako takový. Schiaparel-
li se od TGO odpoutal, klesal, pa-
dáky se mu otevřely a pak se odml-
čel. Evropská kosmická agentura
to charakterizuje jako velký
úspěch, jako když naše politické
strany po fiasku ve volbách prohla-
šují, že mají voličů víc než dost,
přímo habaděj voličů, potíž je ale
v tom, že zůstávají doma, místo
aby se dostavili k volebním ur-
nám. Ona ta ESA si měla jako
mluvčího najmout mě. Vnímám to-

tiž celý ten podnik jako ohromný
úspěch. Na Marsu život je, dokon-
ce je to inteligentní život, dokonce
vysoce organizovaný a technicky
sofistikovaný život, když dovede
v rámci vteřin najít klesající kos-
mické těleso a sestřelit ho. Tako-
vou protiletadlovou obranu jako
Marťané nemáme, a je tudíž co se
od nich učit.

Potíž je v tom, že sondy a Marťa-
né dnes baví Pavla Toufara a pár
dalších zoufalců jemu podobných,
kdežto tématem dne je klasický mo-
tiv českého politického folkloru
Dajli mi medaili nebo nedajli mi
medajli. V době Antona Špelce ost-
rostřelce to byl humor, dnes je to
vážné a smích přechází. Co tyto
řádky píši v neděli odpoledne, blí-
ží se k nám letadlo z Ameriky
a v něm se blíží úctyhodný muž.
Musel by to být odlitek z betonu,
kdyby necítil žádné roztrpčení,

přestože bude přivítán vřele, s lás-
kou a sympatií. Univerzity by mu
měly dávat své doktoráty honoris
causa, to je, myslím, to nejmenší,
co by aspoň trochu vyvážilo onu
nechutnost, jíž byl vystaven.

Osmadvacátého října dáme na-
jevo své smýšlení na Staroměst-
ském náměstí. Mluvím v množném
čísle, protože jistě přijde hodně
lidí. Nedělám si iluze, že to bude
jaksi většinový postoj. Bude to
akce menšinová, to už se ví dopře-
du. Opět padl ten termín „kavár-
na“.

Kavárny ležely v žaludku už za
protektorátu. Emanuel Moravec
v jednom svém komentáři (budu ci-
tovat volně, jak jsem to četl před
lety, nemaje k ruce přežvýkavce,
aby článek vyhledal) psal o tom,
jak se dějiny budou ptát po vítěz-
ství Říše, kde kdo byl v osudových
hodinách. Byl jsem u stroje a pra-

coval jsem na vítězství Říše, odpo-
ví dělník; byl jsem na poli a pěsto-
val jídlo pro statečné vojáky
v poli, odpoví rolník. Byl jsem v ka-
várně a vedl poraženecké řeči, od-
poví intelektuál v interpretaci Mo-
ravcově. Ani komunisté neměli ka-
várny rádi, mimořádně je dráždil
Parnas, soused kavárny Slávie. Vy-
bavuji si kresbu z dikobrazu: nabi-
tý Parnas a pak hrstka dříčů na
poli, vzdychajících „pár nás“. Ur-
čitému typu politiky zkrátka kavár-
na nesedí.

Mě to neuráží, do kavárny ne-
mám čas chodit. Ale na Staromák
28. října půjdu.

Bankéři postavili altán
a změřili síly s Rybkou
Nadační fond Sberbank se věnu-
je menším a netradičním projek-
tům, kterým se často nedostává
pozornosti od veřejnosti ani dob-
rovolných dárců. Tentokrát Sber-
bank oslovila organizaci Rybka,
která zajišťuje chráněné bydlení
a služby pro mentálně postižené
osoby. Manažeři ze Sberbank
strávili koncem října celé odpo-

ledne společně s uživateli domu
Rybka – uspořádali fotbalový tur-
naj smíšených mužstev Rybky
a Sberbank. Fotbalovým kláním
to neskončilo. Na uživatele domu
Rybka čekalo po návratu velké
překvapení. Druhá skupina mana-
žerů totiž pro ně z prostředků fon-
du vybudovala altán a kuličkové
hřiště.

Tipy a snímky do rubriky posílejte
na pozitivnizpravy@lidovky.cz

ISTVÁN LÉKO

G uvernér státu New
York Adrew Cuomo po-
depsal zákon trestající

pronájmy bytů na méně než
30 dnů. Kdo zákon poruší po-
prvé, zaplatí tisíc dolarů, podru-
hé pět tisíc a potřetí až 7500.
Tímto krokem zakázal na území
státu krátkodobé pronájmy po-
mocí webových služeb, z nichž
nejpopulárnější je Airbnb, která
konkuruje klasickým hotelům.
Důvodem rozhodnutí byl znač-
ný nárůst cen dlouhodobých
podnájmů zejména ve městě
New York. Mnoho majitelů
bytů totiž upřednostnilo výnos-
nější krátkodobé pronájmy,
čímž se snížil počet nemovitostí
pro dlouhodobé bydlení. Malá
nabídka pak zákonitě zvýšila
cenu dlouhodobých pronájmů.
Airbnb poštvala proti sobě ne-
jen svaz majitelů hotelů, ale
i různá sdružení majitelů nemo-
vitostí. Přitom firma udělala vše
pro to, aby zákon nemusel vznik-
nout. Zavedla pravidlo, že maji-

telé nemovitostí mohou v rámci
aplikace nabídnout pronájem
jen jednoho bytu nebo oznámi-
la, že uživatelé jejích služeb za-
platí turistickou daň v celkové
výši zhruba 90 milionů dolarů
ročně. ● Vládu kancléřky Ange-
ly Merkelové znepokojuje, že čín-
ské koncerny a finanční skupiny
začínají čím dál víc investovat do
německých podniků s velkým trž-
ním podílem. Chystá proto opat-
ření proti nepřátelským převze-
tím. Poslední kapkou pro Berlín
mohly být zprávy, že čínská fir-
ma Sanan Optoelectronics jedná
o ovládnutí společnosti Osram
a že Midea Group za 4,5 miliar-
dy eur získala většinu v podniku
Kuka, který vyrábí průmyslové
roboty. Číňané už v Německu
pár významných investic usku-
tečnili. Firma Sany Heavy Indus-
try ovládla rodinný betonářský
podnik Putzmeister, Fosun
Group nejdříve získala význam-
ný podíl v podniku Tom Tailor
a letos v září téměř sto procent
akcií privátní banky Hauck &
Aufhäuser. Čínští investoři
ovládli i výrobce precizních pří-
strojů pro automobilový průmy-
sl Schumag, zpracovatele odpa-
dů Alba, Beijing Enterprise za
1,4 miliardy dolarů převzala spo-
lečnost EEV Energy from Waste
a státní ChemChina koupila sku-
pinu KraussMaffei.

MICHAELA KABÁTOVÁ

B
ylo kolem šesté hodi-
ny ráno, 7. června
před třemi lety. Poli-
cie dostala oznáme-
ní o sesuvu půdy na

nedokončeném úseku dálnice D8.
„Je to masivní sesuv půdy na plo-
še 400 krát 600 metrů,“ specifiko-
val ještě ten den mluvčí hasičů
Lukáš Marvan nehodu, která se
stala u Dobkoviček mezi Velemí-
nem a Litochovicemi nad Labem
v Českém středohoří. Celkem
mělo jít o 500 tisíc kubíků zemi-
ny. Na místo dorazili i tehdejší
premiér Petr Nečas a ministr ži-
votního prostředí Tomáš Chalu-
pa. „Co je nejhorší, že sedm set
metrů pod námi je vesnice. Nyní
je nezbytné zhodnotit z geologic-
kého hlediska, jaké je riziko po-
kračujícího sesuvu, a pokusit se
ten sesuv stabilizovat a samozřej-
mě učinit i opatření pro bezpeč-
nost obyvatel,“ řekl Nečas. Viní-
ků sesuvu bylo postupně označe-
no několik: vydatné
deště i nedaleký ka-
menolom.

Vysvětlit, co
přesně se před 1235
dny stalo, se dosud
nepodařilo. Součas-
ný ministr dopravy
Dan Ťok (ANO)
s odborníky z Ústa-
vu struktury a me-
chaniky hornin Aka-
demie věd se nako-
nec jakýmsi způso-
bem shodli, že šlo
o kombinaci počasí
a okolností – sráž-
ky byly nadměrné
a kamenolom přetí-
žený a nedostateč-
ně odvodněný.

Kdo je za nehodu opravdu od-
povědný, má nicméně rozhod-
nout soud. Žaloba na začátku
června padla na firmu Kámen
Zbraslav, která lom vlastní. Poda-
ly ji Ředitelství silnic a dálnic
a Správa železniční dopravní ces-
ty. Stát se chce domoci náhrady
za škodu, která podle Ťoka dosa-
huje zhruba miliardy korun. Mi-
mochodem, geologové se až tak
události z června 2013 nedivili.
Varovali před touto možností

v posudku už od začátku stavby
a o problematické půdě se podle
nich ví už od 60. let minulého sto-
letí. První úsek dálnice, která má
vést od Prahy k německým hrani-
cím, se začal budovat už v roce
1984, v Ústeckém kraji od
Doksan po Lovosice pak v roce
1996. „Mít tady dálnici, znamená
zapustit zde 50 až 60 metrů hlubo-
ké piloty a na nich pak postavit es-
takádu. To neudělali a nyní hrozí,
že to někde spadne znovu. Proto
se nyní u uklízeného sesuvu poti-
chu provádí podél dálnice doda-
tečná armovaná pilotáž. Tady se
ovšem musí okamžitě začít stabili-
zovat celé skoro tři kilometry,“
řekl letos v červnu MF DNES geo-
log Vladimír Cajz. Problematická
část dálnice podle geologů měla
vést tunelem, v době před třemi
lety by šlo ale o dražší řešení. Dal-
ší sesuv je podle nich otázkou
času. Ředitelství silnic a dálnic
od ledna na místě provádí inženýr-
sko-geologický průzkum. Hoto-
vý má být na konci roku a jeho

smyslem je zjistit
další možná rizika
v daném území.

Podle minister-
stva dopravy není
dálnice nebezpeč-
ná a není problém,
aby územím vedla.
„Není to tak, že je
celá oblast bezpeč-
ná a dál se tím ne-
musíme zabývat,
to určitě ne,“ sdělil
ale také mluvčí re-
sortu Tomáš Ne-
řold.

V dubnu se na ro-
zestavěné autostrá-
dě začala odklízet
sesutá zemina. Od

té doby se zjistilo, že posunula tě-
leso dálnice o 40 metrů. Na začát-
ku října přišla ovšem další varov-
ná zpráva. „Máme problém
u prackovické estakády. Svah se
začal hýbat. Sledujeme ho velmi
bedlivě. Uděláme všechno pro to,
abychom svah stabilizovali,“ řekl
ministr dopravy k problémům
v Prackovicích nad Labem. Minis-
tr Ťok má přese všechno za to, že
se dálnici podaří dokončit podle
plánu. Předběžný termín je stano-
vený na 16. prosince...
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Radost ze hry a zápolení o vítězství vtáhlo do týmového dění všechny na hřišti i fa-
noušky obou družstev. Na akci dorazilo na čtyřicet účastníků. FOTO SBERBANK

ONDŘEJ
NEFF

Němci dumají,
jak zastavit
Číňany

Neposlušný ministr. Daniel Herman je asi nejlepším sjednocovatelem, jakého si můžeme přát.
Konvertoval z judaismu ke křesťanství, byl vysvěcen na kněze, poté se stal opět laikem a není vyloučeno, že se stane
po vzoru dalajlamy buddhistou. S tím se sešel přes výslovný zákaz z Hradu a za tuto zradu mu odmítl prezident
Zeman vyznamenat strýčka. Kdyby se Hermanovi podařilo sjednotit naši veřejnost proti svévoli a velkopanským
manýrům, možná by mohl být i prezidentem. Možná ne nejlepším, možná ne pro všechny. Být ale lepší, než co teď
máme, to zas není taková výzva. TEXT A ILUSTRACE RICHARD CORTÉS

Cortés: Jeho svatost Herman
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