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Z domova

Z dravotní kolapsy s pří-
znaky podobnými
tomu, na jehož násled-

ky zemřela, prodělala zpě-
vačka Věra Špinarová (na
snímku) v minulosti opako-
vaně. V rozhovoru pro čtvrteční Ma-
gazín DNES to říká její syn Adam
Pavlík. První podobná epizoda ji za-
stihla již před čtyřmi lety.
„Stalo se jí to doma. Volala mi, že

se jí udělalo špatně ve sprše, nemoh-
la popadnout dech,“ říká v rozhovo-
ru Pavlík s tím, že matce tehdy zavo-
lal záchranku. Když přijel za ní na
chalupu, Špinarová byla v péči zá-
chranářů a při vědomí. „Říkala, že
to asi ten horký vzduch ve sprše. Do
čtrnácti dnů zase stála na pódiu.“
Poslední příhoda před osudným

vystoupením v Čáslavi postihla zpě-
vačku letos 1. března na vystoupení

v Karlových Varech. „Máma
byla trochu lajdák, co se
týče léků. Když jí došly práš-
ky na tlak, třeba týden trva-
lo, než si je opatřila. Nepova-
žovala to za tak nutné,“

vzpomíná Pavlík. Jako šéf její dopro-
vodné kapely se ohrazuje vůči nař-
čením, že matku přetěžoval. V po-
sledním období vystupovala zhruba
šedesátkrát ročně. „Termíny jsme
domlouvali. Když řekla, že chce mít
volno, tak jsme to tak naplánovali.
Ale ona byla spíš ten opačný hlas.“
Pavlík rovněž odmítá, že by Špina-

rovou tlačily k vystupování finanční
důvody. „Kdyby ze dne na den pře-
stala koncertovat, tak by do konce ži-
vota nemusela hnout brvou. Ale ona
se nechtěla zpívání vzdát. Milovala
jeviště a publikum,“ říká Pavlík.
Čtětě zítra vMagazínuDNES

už zítra v Magazínu DNES+TV

Syn Věry Špinarové
Vzpomínka na mámu

Mámu jsem nepřetěžoval,
říká syn Věry Špinarové

BŘECLAV V jihomoravské Břecla-
vi plošný zákaz hazardu odhlasova-
li už v roce 2012. Automatům, kte-
rých tady v tu dobu blikalo na šest
stovek, v následujících letech po-
stupně končila povolení k provo-
zu.
Letošní rokmá být pro hazard po-

slední. Ale zřejmě nebude. Vedení
města zvažuje, že zákaz hazardu
zmírní. Návrh nové vyhlášky, která
by povolovala vznik kasin na výpa-
dovkách z města, už odsouhlasilo
i ministerstvo vnitra.
Břeclav totiž měla z heren přes

dvacet milionů korun ročně a ty
teď městu hodně chybějí. „Každé
vedení města se neustále musí za-
mýšlet nad tím, kde sežene peníze.
Je zcela evidentní, že v Břeclavi zá-
jem hráčů je, z velké části i ze stra-
ny Rakušanů. V tuto chvíli mi chybí

logika, proč nepřijmout peníze, kte-
ré tady zjevně chtějí utratit,“ říká
břeclavský místostarosta Jaroslav
Válka (ČSSD).
Město zavedlo nulovou toleranci

hazardu hlavně proto, aby nedopa-
dl na problémové skupiny obyvatel-
stva, které v automatech utápí so-
ciální dávky. Stejnou „práci“ ale
teď podle místostarosty zastane no-
vela hazardního zákona platná od
ledna letošního roku. A přísnáměst-
ská vyhláška tak ztratila význam. Je-
jího zmírnění se Válka nebojí.
„Záleží na tom, jak případnoumír-

nější regulaci hazardu uchopíme,“
poznamenal s tím, že se zvažuje po-
volení heren pouze na místech
mimoměstskou zástavbu.
I hazardní společnosti o příhranič-

ní Břeclav hodně stojí. „Na radnici
dorazily v minulých měsících dvě

žádosti firem, které by v katastru
Břeclavi chtěly zbudovat kasina,“
uvedl mluvčí Břeclavi Jiří Holobrá-
dek.
Pokus zrušit zákaz hazardu užmá

za sebou i sousední Hodonín, které-
mu jen loni přiteklo do rozpočtu
z heren 43 milionů korun. Vyhláš-
ka zakazující herny tady přitompla-

tí jen od konce loňského roku. „Brá-
ní volné hospodářské soutěži. Bude
mít negativní vliv nejen na
rozpočet města, ale nese s sebou
i rušení pracovních míst, likvidaci
části podnikatelů a příjmů pro pro-
najímatele nemovitostí,“ řekla teh-
dy zastupitelka Terézia Mlýnková
Išková (Svobodní). Ke zrušení vy-
hlášky chybělo v březnu pouze pět
hlasů.
Jihomoravská města zdaleka ne-

jsou jediná, která zvažují, že ha-
zard na své území opět částečně
pustí. V Liberci o to například usilu-
je tamější zastupitel Jiří Šolc (Staros-
tové pro Liberecký kraj). Podle něj
v řadě měst po zákazu hazardu bují
černé herny. A legalizace kasin by
alespoň do městských kas přinesla
desítky milionů navíc.
— Ivana Solaříková

S
enátor František Čuba,
kdysi předseda socialistic-
kého družstva Slušovice,
nebyl kvůli své nemoci už
od loňského října v Senátu

ani na jednom hlasování. Stále se
zotavuje po operaci.
Přesto loni vydělal na náhradách

1,7 milionu korun. Dostal příspě-
vek na dopravu ve výši 438 tisíc ko-
run, náhradu za reprezentaci v nej-
vyšší možné výši 117 tisíc korun.
I v době dlouhé nemoci si držel
byt v Praze v hodnotě 204 tisíc ko-
run ročně.
Dokonce vyčerpal skoro celou

náhradu na odborné konzultace,
tedy 172 tisíc korun, jako kdyby na-
plno úřadoval. Do limitu mu chy-
bělo jen 10 tisíc korun.
MFDNES od kanceláře Senátu zís-

kala tabulku, jak senátoři vyúčtová-
vali náhrady za rok 2016. A opět se
dají krásně rozlišit ti, kteří šetří,
a ti, kteří utrácejí hodně.
Čuba si většinu peněz musel vzít.

Vlastně je v tom nevinně, protože
velkorysé náhrady na dopravu či re-
prezentaci se v Senátu vyplácejí au-
tomaticky. Je to spíš problém záko-
na, který vůbec nezohledňuje, ko-
lik peněz zákonodárci opravdu vyu-
žili.
„Při vyplácení náhrad senátorům

nelze zohledňovat účast na schů-
zích. Senátoři nemají ,nadřízené-
ho‘, který by na jejich docházku do-
hlížel,“ vysvětluje tisková tajemni-
ce Senátu Eva Davidová. Příspěvek
na administrativu bral však Čuba

vzhledem k absenci hodně vysoký.
Čubův asistent včera nebral tele-
fon, takže není jisté, jak jeho šéf
s penězi naložil.
Čubův Klub nezávislých senátorů

vede Jan Veleba, rovněž zvolený za
Stranu práv občanů. Ten slíbil, že
záležitosti kolem náhrad prozkou-
má. „Tak všichni včetně novinářů
jsme se bavili zprávou, že David
Rath bere svůj plný poslanecký plat
i ve vazbě,“ upozorňuje na absurdi-
tu systému náhrad Veleba.

Středočeši s bytem v Praze
Senát nabízí i další benefit, a sice
až 204 tisíc korun na pronájem
bytu v Praze. Máte na něj nárok,
pokud zrovna nejste pražský sená-
tor nebo nebydlíte v senátní pane-
lákové ubytovně v Jinonicích jako
druhdy senátní matador Přemysl
Sobotka.
Už méně pochopitelné však je,

když si senátní byt platí i středočeš-
tí senátoři. Ti většinou najedou na
kraji Prahy na dálnici a za pár mi-
nut jsou doma.
Na tento zvyk už MF DNES upo-

zorňovala před rokem. Byt v Praze
má berounský senátor Jiří Oberfal-
zer, který za něj loni zaplatil 136 ti-
síc korun. Oberfalzer to dříve v MF
DNES vysvětloval, že se mu byt
hodí, když má v Praze večer něja-
kou společenskou akci. Podobně
má byt v Praze i senátorka Emilie
Třísková z Poděbrad. Tu se včera
nepodařilo zastihnout.
Tisková tajemnice Senátu Davido-

vá nicméně zdůraznila, že senátoři
si příspěvek na bydlení nezvýšili,
i když ceny nemovitostí rostou.
Evergreenem podobných tabulek

jsou „telefonisté“, kteří i v době

dnešních neomezených mobilních
tarifů dokážou provolat roční limit
60 tisíc korun. Jeden z tradičních re-
kordmanů v této disciplíně Petr
Bratský už sice ze Senátu vypadl,
ale nyní vyčerpal téměř celý limit
senátor za Litoměřicko Hassan Me-
zian.
„Jsem v zahraničním výboru a po-

užívám více čísel,“ odpověděl vče-
ra Mezian.
Mimochodem, předseda zahranič-

ního výboru František Bublan má
účet za telefon jen 28 tisíc korun.

Noví senátoři šetří víc
Senát je zkrátka velkorysý, ale po
loňských volbách je zřejmé, že se
poměry trochu mění.
Přicházejí tam na rozdíl od protře-

lých straníků typově jiní lidé – sta-
rostové či bývalí aktivisté. Ti sice
odsloužili jen párměsíců aměli niž-
ší limity, ale přesto je znát, že šetří
víc než staří „mazáci“.
Třeba senátor Michael Canov ze

Starostů pro Liberecký kraj za admi-
nistrativní práce nechtěl ani koru-
nu, přitom si i za dva měsíce mohl
vzít 38 tisíc. „Až teď na jaře tam vy-
kážu asi necelých deset tisíc ko-
run,“ řekl včera Canov.
Ani v kolonce „telefony a inter-

net“ nenajdete u senátorů zvole-
ných v roce 2016 žádná závratná čís-
la.
Konkrétně Canov se spokojil

s částkou 1 109 korun za senátnímo-
bil za listopad a prosinec, protože
má paušál na neomezené volání.
Devět z dvaceti sedmi nových se-

nátorů dokonce provolalo nulu, ač-
koli už klidně za pár týdnů svého
mandátu mohli vykázat 12 tisíc ko-
run.

ÚSTÍ NAD LABEM Zdeněk Hryš-
čenko, obžalovaný, že loni v létě
unesl šestnáctiletého Daniela a tři-
náctiletou Janu a deset dní je věznil
v garáži v ústeckém Střekově, je
podle soudních znalců heterosexu-
ální pedofil.
„Protože nespolupracoval, nelze

to říci s jistotou. Je to však velmi
pravděpodobné,“ řekl včera před
ústeckýmkrajským soudempsychi-
atr Michal Hessler, jenž spolu se se-
xuologem vypracovával znalecký
posudek.
Hryščenko s odborníky odmítl ko-

munikovat, a tak museli vycházet
z jeho chování a zdravotní doku-
mentace. „Má těžkou smíšenou po-
ruchu osobnosti, podstatně sníže-
né ovládací schopnosti. Jeho pobyt
na svobodě je pro společnost nebez-
pečný, protože je u něj vysoké rizi-
ko, že své skutky bude opakovat,“
pokračoval Hessler. Znalci pro něj
proto doporučují zabezpečovací de-
tenci, tedy zařazení do speciálního
ústavu.
Podle obžaloby si Hryščenko loni

také vÚstí nad Labempřes okno na-
táčel malou dívku při převlékání.
Její matka v úterý u soudu uvedla,
že když se jednou večer vracela
domů, narazila na muže s kame-
rou. Jakmile ji spatřil, utekl. Nahráv-
ky policie objevila v garáži.
Šestatřicetiletý Hryščenko včera

v jednací síni nebyl. V pondělí totiž
požádal o konání hlavního líčení ve
své nepřítomnosti. Odmítl také vy-
povídat. V přípravném řízení se
však k činům přiznal. Při únosu mu
prý šlo hlavně o dívku, protože
chtěl kamarádku na hraní. Soudu
minulý týden poslal dopis, ve kte-
rém požádal o uložení doživotí,
aby „byli ochráněni občané České
republiky“.
V minulosti byl odsouzen napří-

klad za pokus o únos, sexuální zne-
užívání nebo braní dětí jako ru-
kojmí.
Před soudem vypovídali také znal-

ci, kteří vypracovali psychologické
a psychiatrické posudky na Daniela
a Janu, již nechyběli v jednací síni.
Chlapec by podle nich měl vyhle-
dat odbornou pomoc a nesnažit se
s událostí vyrovnat sám. Soud bude
pokračovat zítra. Zazní závěrečné
řeči i rozsudek. Hryščenkovi hrozí
12 let. —Monika Gordíková

Hazard se vrací. Kvůli penězům
Zakázali hazard a teď hledají, jak jej přitáhnout zpátky. Chybějí peníze v městských kasách

Jakub Pokorný
reportér MF DNES

ZdeněkHryščenko nevypovídá a ne-
spolupracuje s lékaři. Foto:MAFRA

Senát ukázal, kolik senátoři dostávají na náhradách

Pan Benefit

„V tuto chvíli mi
chybí logika, proč
nepřijmout peníze,
které tady hráči,
i z Rakouska, zjevně
chtějí utratit.“
Jaroslav Válka,
břeclavskýmístostarosta

Znalci: Únosce
z garáže je
pedofil a může
čin zopakovat

Peníze musel vzítPodle senátních pravidel si FrantišekČuba nemohl některé příspěvky odřeknout. Foto:MAFRA

František Čuba
Vyčerpal 117 600 Kč za reprezentaci (celá částka),
438 tisíc Kč paušál za dopravu, 172 tisíc korun
vykázal za administrativní výdaje (limit je 182 tisíc
Kč), držel si v Praze byt za 204 tisíc Kč (celý limit),
468 tisíc Kč na asistenty (celý limit). Přitom kvůli
nemoci od října až do dneška do Senátu nechodí.

Jiří Oberfalzer
Senátor za Beroun má přechodné ubytování
v Praze za 136 tisíc Kč, přestože bydlí v Králově
Dvoře, 20 km po dálnici od kraje Prahy.

Emilie Třísková
Senátorka za Kolínsko, která bydlí v Poděbradech,
35 km od kraje Prahy, má v Praze byt za 204 tisíc
ročně.

Hassan Mezian
Provolal téměř celý limit na telefon a internet
59 945 Kč (limit je 60 tisíc korun).

František Bradáč
Provolal 59 675 Kč

Ivo Valenta, Emilie Třísková, František
Čuba, Jiří Hlavatý
Senátoři, kteří za telefon a internet neúčtují nic.

Miroslav Antl, Jiří Čunek, Jiří Oberfalzer, Eva Syková,
Jaroslav Malý, Jan Hajda, Zdeňka Hamousová
Senátoři, kteří vyčerpali maximální limit 182 448 Kč.

Václav Hampl
Za administrativní práce zaplatil jen 7 470 Kč,
nejméně ze všech.

Václav Láska, Tomáš Grulich
Senátoři, kteří čerpají na kancelář nejvyšší částku
386 tisíc a vyčerpali tak i celý limit.

Jiří Hlavatý, Ivo Valenta, Libor Michálek
Senátoři, kteří nepožadují ani korunu za kancelář (limit
až 386 tisíc podle lokality).
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