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ODS vyhodila Hrdličku
Svoboda dosáhl lobbistova
vyloučení ze strany.

Každý den příloha z hlavního města
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ROZHNĚVANÝ KRAJČO

Do Národního už nikdy, říká herec a zpěvák.
Rozhovor o politice i o jeho kapele.

Magazín VÍKEND

Nečas: Hledám
práci s platem
premiéra

GOLF Češka Spilková bojovala

vyrovnání s dnes už bývalou ženou Radkou Nečas připravoval ještě jako premiér. Jeho tehdejšímu
příjmu odpovídá výše výživného
na dvě ještě nezletilé dcery, kterým se zavázal platit celkem 42 000
korun měsíčně. Splácí i 16 000 korun měsíčně hypotéku za byt v
pražském Kamýku, v němž bude
Radka Nečasová s dcerami bydlet.

Plat poslance nestačí
Jako řadový poslanec přitom bere
Nečas 55 900 korun hrubého, po
zdanění mu zbývá kolem čtyřiceti
tisíc. I s poslaneckými náhradami,
na něž má nárok, bere odhadem
73 tisíc korun čistého. Po zaplacení hypotéky a výživného mu tak na
živobytí zbývá patnáct tisíc korun.
„Pokud bych dlouhodobě zůstal
v pozici řadového poslance, měl

Z domova

Drtinová končí,
odbory ČT se bouří
Daniela Drtinová po letech opouští
pořad Události, komentáře.
Odboráři to označují za ústupek
nespokojeným politikům, vedení
televize to odmítá. Strana A4

bych problém tyto závazky hradit.
Nyní ale v těchto problémech
nejsem a nehrozí to ani v následujících měsících,“ řekl Nečas. Že v politice končí, uvedl, už když podával
demisi.
Sám přitom dlouhodobě prosazoval, aby se stát o lidi na vysokých
pozicích typu premiéra postaral.
Snažil se také najít odpovídající
uplatnění pro svého předchůdce
Mirka Topolánka. Ten však dal nakonec přednost soukromému byznysu, když se vrátil do čela firmy
Vae Control, která teď úročí jeho
konexe z dob premiérování. Zda
půjde Nečas v jeho stopách, nebo
nabídne své služby státu, zatím
prozradit nechce. „Dejte mi čas
moji budoucnost dořešit. Vše se
dozvíte, až to bude možné,“ dodal
Nečas.
» Pokračování na str. A3

Víkend

Hrdinové. Horníci.
Hlupáci
Exkluzivní rozhovor s jedním z
chilských horníků, kteří před třemi
lety strávili pod zemí 69 dní. Yonni
Barios bydlí v dodávce, sláva je
pryč, peníze taky. Víkend, strana 14

Němcová chce vést ODS. Bez Klause
PRAHA (vdo) V jednu hodinu v
noci na pátek poslouchala Miroslava Němcová svou oblíbenou skupinu Simon & Garfunkel. „Najednou
jsem zjistila, že mě bere píseň Boxer. Ten když dostane ránu, tak se
vždy zvedne a jde se do toho ringu
postavit. Takže já se do toho ringu
postavím,“ řekla Němcová v rozhovoru pro MF DNES. A tak se rozhodla, že se chce stát předsedkyní
zdiskreditované ODS a vést ji do
předčasných voleb.

Jenže má několik představ, jak
to udělat – a ty se nemusí líbit jejím kolegům.
Zaprvé: odmítá volání po návratu Václava Klause. Ač byla roky
jeho stoupenkyní, myslí, že by se s
ním ODS nemohla vymezovat vůči
prezidentu Zemanovi. „Já nepovažuji za možný ani jeho návrat do
pozice čestného předsedy. ODS
musí být sebevědomá a umět
zvládnout současný malér sama.
Nejsme přece bezbranná strana,

Dráhy osekají první třídu
v pendolinech, jezdí prázdná
PRAHA(tys) České dráhy od začátku září sníží počet míst první třídy
v pendolinech. Dosud má sedmivozové pendolino dva vagony první
třídy, nově to bude jen jeden. Důvodem je menší vytíženost „jedničky“.

PŘEDPLATNÉ: 225 555 566
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Cena MF DNES v zahraničí: Německo, Rakousko - 1,80 €,
Slovensko 1 €, Chorvatsko 8 HRK

Například u odpoledních spojů
z Ostravy do Prahy v neděli 11. srpna je druhá třída prakticky vyprodaná. V té první bylo v pátek v poledne u vlaku o půl čtvrté prodáno
jedno místo, v pendolinu jedoucím o dvě hodiny později pak osm
míst. V první třídě přitom pendolino nabízí celkem 105 sedadel.
„Také u jiných spojů je dnes běžné, že mají zařazen pouze jeden
vůz první třídy,“ vysvětluje chystanou změnu mluvčí Českých drah
Petr Šťáhlavský.

» Pokračování na str. A9

která se najednou ocitla bez tatínkovského objetí,“ říká.
Zadruhé: nechce být jen volebním lídrem, ale řídit stranu, což
dnes dělá Martin Kuba. „Samozřejmě má být jedna hlava, jakmile
jsou dvě, je to vždycky složitější.“
A zatřetí: hodlá mluvit do toho,
jací lidé budou v čele kandidátek.
„Bez toho jste sice šéf, ale když sedíte u stolu a dostanete blbé karty,
tak z nich nic nevyvaříte.“

» Viz str. A2 a A3, rozhovor str. A12

Víkend

Tipy na výlety:
Rozhlédněte se!
Tipy na 15 výletů s krásným
výhledem v Čechách i na Moravě.
Vyšplhejte na nejstarší, nejvýše
položenou či nejvyšší rozhlednu
v Česku. Víkend, strana 24

Turnaj přerušil déšť Česká golfistka Klára Spilková při prvním dni
turnaje profesionálek, který se koná v Dýšině u Plzně. Úvodní kolo se
včera kvůli bouřce nedohrálo. » Viz str. B9
Foto: Michal Růžička, MAFRA

Vypínáte vodu během sprchování?
Průzkum: Zatímco lidé na jihu Evropy šetří vodou i ve sprše, Češi na to příliš zvyklí nejsou
PRAHA (pan) Lidé sice v Česku šetří v obchodech, ale ve svých koupelnách na úspory nemyslí: čerstvý průzkum firmy Henkel ukázal,
že bezmála polovina Čechů plýtvá
vodou během sprchování.
Oproti některým jiným evropským státům čtyřicet dva procent
lidí nikdy nevypíná při sprchování
vodovodní kohoutek, a to ani ve
chvíli, kdy se mydlí či si šamponují
vlasy.
Naopak vodou během sprchování šetří hlavně jižní státy, rekordmany jsou Řekové, kteří v průběhu

Zemřel legendární
režisér Krejčík
Ve věku 95 let zemřel režisér Jiří
Krejčík. Natočil slavné filmy jako
Vyšší princip, Svatba jako řemen
nebo Penzion pro svobodné pány.
Zahrál si i ve filmech – například
v Pelíškách nebo ve Slavnostech
sněženek: tam proslul rolí
nenasytného uzenáře Karla, který
„všechno sežere“.
Strana A6

Donedávna byla jeho hlavní starostí ODS. Stranou nyní zmítají
otřesy, Petru Nečasovi však dělá hlavu cosi jiného: najít co
nejdřív práci s platem přes 150 tisíc. Platí vysoké alimenty.
PRAHA Nabízí vzdělání v oblasti přírodních věd, konkrétně fyziky. A
hlavně: znalost utajovaných skutečností a strategických informací,
zkušenosti s chodem státní správy
a konexe do politiky. Expremiér
Petr Nečas za to po svém budoucím zaměstnavateli žádá plat, který
míval jako premiér. Bral 150 000 korun hrubého a desítky tisíc náhrad,
což odpovídá vyšší manažerské pozici. Nečas to řekl MF DNES v průběhu zkoumání, jak může s platem
řadového poslance dostát velkorysým závazkům vůči bývalé rodině, k nimž se zavázal při rozvodu.
„V tuto chvíli řeším svoje další
profesní směřování. Konkrétní zatím nebudu, nicméně jedním z hledisek je i odpovídající příjem, optimálně v úrovni mého dosavadního platu,“ uvedl Nečas. Majetkové

Z domova

FAKTA

Chování v koupelně
19 % Čechů vůbec nevypíná vodu
ani při čistění zubů u umyvadla
42 % lidí používá nějaký typ
úsporného zařízení
48 % Čechů do 35 let vodu během
sprchování nevypne nikdy
35 % Čechů starších 35 let nevypíná
vodu během sprchování

očisty vypínají sprchu v 81 procentech případů.
I v Česku však ubývá lidí, kteří
se myjí ve vaně. Ale stále asi pětina
lidí dává přednost vaně oproti
úspornější sprše. Ve Španělsku,
Belgii či Nizozemsku je to pouhých šest procent.
„Koupel ve vaně spotřebuje až o
50 litrů vody více než v případě
průměrné sprchy,“ říká Aleš Pastorek z firmy Henkel. Ročně se tedy
může jednat až o 18 tisíc litrů, což
představuje i několik tisíc korun
ročně.
» Více čtěte na str. A9

Pondělní ONA DNES

Milované
omáčky
8. díl Velké letní kuchařky
přináší recepty na vrcholná
omáčková díla od svíčkové
přes rajskou až po koprovku.
Vychází v pondělí

