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Cizinci z různých zemí opravují náš klášter
Skupina dvanácti dobrovolníků z Česka, Chorvatska, Španělska, Itálie, Mexika, Polska, Fran-
cie, Ruska a Německa pracuje od minulého týdne na zkrášlení zahrady bývalého augustini-
ánského kláštera ve Šternberku na Olomoucku. Letošní workcamp je ve Šternberku úplnou
premiérou. Do Česka přijíždí ročně asi tři stovky cizinců, kteří se věnují ekologickým projek-
tům, obnově kulturně-historických památek nebo pomoci místním komunitám. ČTK

Kolem Andreje
Babiše se řeší
úniky informací.

Finanční správa vyzvala firmu
FAU, aby ji zbavila mlčenlivos-
ti. Bez zbavení mlčenlivosti se
správa nemůže vyjadřovat
k podrobnostem případu, ve
kterém čelí podezření, že se
snažila svou činností firmu
účelově zlikvidovat na žádost
bývalého ministra financí An-
dreje Babiše. Firma FAU vlast-
ní v areálu přerovské společ-
nosti Precheza z holdingu Ag-
rofert sklad pohonných hmot.
Firma se po zásahu Finanční
správy dostala do insolvence
loni v říjnu, o dva měsíce poz-
ději ji soud poslal do konkur-

zu. Jenže Finanční správa dál
zajišťovala majetek firmy, což
pro ni znamenalo konec. Na
internetu se v posledních
dnech objevila nahrávka, na
které Babiš o firmě hovoří.
Ten odmítl, že by coby minis-
tr financí podřízené úřady
zneužíval a úkoloval.
Kolem Babiše probíhá další

kauza – týká se úniků infor-
mací ze živých kauz. O nich
mluví v předchozích nahráv-
kách, které zveřejnila skupi-
ny Šuman, s bývalým noviná-
řem MF Dnes Markem Přibi-
lem. Včera sněmovní výbor
dokončil výslechy svědků.
Opět přišel sám Přibil, dále
nejvyšší státní zástupce Pavel
Zeman nebo ředitel Generál-
ní inspekce bezpečnostních
sborů Michal Murín. Ti všich-
ni měli k únikům informací

co říct, komise nyní vypracu-
je zprávu pro Sněmovnu.
V případu jde o to, jestli nedo-
cházelo k únikům ze spisů
právě vyšetřovaných kauz
a zda někdo takto získané in-
formace nezneužil k ovlivňo-
vání politiky nebo destabiliza-
ci právního státu. ČTK

Slevomat je Britů
Investiční skupiny Miton,
Enern a In-Bridge prodaly
server Slevomat.cz britské
skupině Secret Escapes.
Součástí transakce je i slo-
venský Zlavomat.sk a agre-

gátor slev Skrz.cz. Ve
všech zmíněných fir-
mách získá nový vlastník
stoprocentní podíl. Infor-
moval o tom na svém
webu Forbes. Cenu účast-
níci transakce neuvedli.

Čapí hnízdo.
Bude Babiš
stíhán?
Sněmovní mandátový
a imunitní výbor se bude
dnes odpoledne opět za-
bývat policejní žádostí
o vydání Andreje Babiše
a jeho prvního místo-
předsedy Jaroslava Fal-
týnka k trestnímu stíhá-
ní kvůli dotaci na pro-
jekt Čapí hnízdo. Babiš
potvrdil, že bude jedná-
ní přítomen. ČTK

Zprávy krátce

HLEDÁME
ŘIDIČE SKUPINY D

Dopravní společnost
DATA AUTOTRANS

hledá nové
řidiče sk. D
Přijmeme spolehlivé,

seriozní a odpovědné řidiče
na zahraniční autobusy

(možno i na občasnou výpomoc).

Zajišťujeme jak vnitrostátní
dopravu, pravidelné linky,
výlety po ČR i zahraničí

a vícedenní okruhy po Evropě.
Platové podmínky dle dohody.

Vozový park do tří let.

V případě zájmu volejte

724 773 074
nebo nás kontaktujte
přes naše stránky

www.dataautotrans.cz

Kompro

Komise vznikla hlavně kvůli
uniklým nahrávkám rozhovo-
rů Přibila s exministrem finan-
cí Andrejem Babišem.

● Na nahrávkách mluvili o zve-
řejňování některých kompro-
mitujících materiálů na poli-
tické odpůrce ANO.

● Že by takové materiály ale
měli, oba muži odmítají.

Poslanec Evropského parla-
mentu a předseda Svobod-
ných Petr Mach ukončí svůj
mandát. Konkrétní důvody
zatím nesdělil
„Potvrzuji, že to je pravda.

Rezignuji a můj mandát kon-
čí koncem 31. srpna,“ řekl
Mach serveru iDNES.cz.
Důvody chce oznámit

dnes.Macha s největší pravdě-

podobností vystřídá dvojka
na kandidátce Svobodných
v posledních eurovolbách Jiří
Payne, někdejší politik Ob-
čanské demokratické strany
a poradce prezidenta Václava
Klause. Také on nejspíš bude,
stejně jako Mach, v EP čle-
nem ostře protiunijní frakce
Evropa svobody a přímé de-
mokracie (EFDD). iDNES.cz

Kousavá satira na součas-
né Rusko a humorná va-
riace na Orwellovu Farmu
zvířat, v níž autor ukazuje,
jak Vladimír Vladimírovič
zkorumpoval svou zemi
a oškubal její občany po
stránce kulturní, duchov-
ní a mravní. Odehrává se
v blízké budoucnosti, kdy
zdní léta na prezidentské

dače a vzpomíná, jaké to bylo, když cinkal penězi a
řinčel zbraněmi. Nemá tušení, že zaměstnanci ho
bezostyšně okrádají a zneužívají. Jedinou čistou duší
v jeho blízkosti je ošetřovatel Šeremetěv, ale i ten
nakonec váhá, jak se zachovat, protože jeho synovci
hrozí tvrdý žalář a on potřebuje peníze na úplatek.
Kuchař se zmíní, jak to kolemVladimíraVladimíroviče
chodí, a Šeremetěv stojí před zásadním
morálnímdilematem.V tomto bodě
kniha upomíná naDostojevského
Idiota nebo Bratry Karamazovy.

MICHAEL HONIG
SENILITA VLADIMÍRA P.
358 Kč
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Finanční správa
chce v kauze
firmy FAU mluvit

inzerce

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Europoslanec Mach.
Končí, dnes řekne víc


