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PRAHA Půl roku ve vazbě je už do-
statečný čas k uvědomění si, jak
je situace vážná. Detektivové ne-
chali podnikatele Tomáše Horáč-
ka za mřížemi „vycukat“, až nako-
nec promluvil. Horáčkovi vadilo,
že je označovaný za ústřední po-
stavu a mozek operací v kauze
cinknutých zakázek v pražských
nemocnicích. Svou roli charakte-
rizuje spíše jako lobbistickou
a zprostředkovatelskou. Policii se
přiznal a začal s ní spolupracovat,
s vidinou, že mu takový postup
pomůže k nižšímu trestu u soudu.

Aby toho dosáhl, musí vyšetřo-
vatelům dávat pravdivé a pokud
možno co nejpřesnější informace.
Pokud by je tahal za nos, ve vý-
sledku by mu to přitížilo. Vývoj
před několika dny ukázal, že Ho-
ráček nevede muže zákona sle-
pým směrem.

Poletí ze schodů
Na konci minulého týdne se poli-
cisté z Národní centrály proti or-
ganizovanému zločinu (NCOZ)
vydali pro důkazy na minister-
stvo vnitra a generální ředitelství
hasičů. Jedním z důvodů bylo, že
Horáček policistům zasadil do
souvislostí – o čemž LN informo-
valy již v červnu – manipulaci
s tendrem na úklid v Nemocnici
Na Bulovce (NNB) s mnohamilio-
novým grantem ministerstva vnit-
ra pro simulování leteckých ne-
hod. Důvodů k policejní razii
však bylo více.

LN zjistily, že policisté se zabý-
vají i děním ve Zdravotní pojiš-
ťovně ministerstva vnitra
(ZPMV). Přiměly je k tomu odpo-
slechy pořízené v říjnu 2017.
V zachycené komunikaci si vymě-
ňují SMS ředitelka Bulovky An-
drea Vrbovská s tehdejší náměst-
kyní ministra vnitra a dnes vyso-
ce postavenou úřednicí v témže
resortu Monikou Pálkovou
(KDU-ČSL).

Dle policejních materiálů řeši-
ly setkání s generálním ředitelem
Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra Davidem Kostkou.
„Nesplnil nic. Tak si ho pak podá-
me,“ stěžovala si Vrbovská.
„Zmetek. Jdu v pátek na rozhodčí
radu na pojišťovně. Mám ho na-
vštívit?“ ptala se Pálková, která
v té době působila ve správní radě
inkriminované pojišťovny. O tý-
den později se Pálková zajímala,
zda se Vrbovské podařilo s Kost-
kou sejít. „Slíbil, že do konce říj-
na vše zaplatí!!!! Konec října.
Pak ho skopnu ze schodů,“ reago-
vala šéfka nemocnice.

LN zajímalo, co si o dané ko-
munikaci myslí ředitel pojišťovny
Kostka, případně zda spolupracu-
je s policií na objasnění citova-
ných zpráv. Do uzávěrky vydání
však odpovědi nedorazily.

Kšeft za kšeft
Bez Horáčkovy pomoci by ale de-
tektivové zřejmě příliš moudří ne-
byli. Obviněný podnikatel jim
měl vysvětlit, že Vrbovská usilo-
vala o to, aby její nemocnice zís-

kala u „vnitrácké“ pojišťovny lep-
ší podmínky na úhradu zdravot-
ních služeb. Policisté však v odpo-
sleších Vrbovské narazili nejen
na její komunikaci s Pálkovou,
ale i s jejím manželem a podnika-
telem Danielem Pálkem, který je
dnes obviněný. Situaci opět po-
mohl policii rozklíčovat Horáček.

Podle něho bylo Vrbovské přá-
ní součástí „balíčku“ dalších zaká-

zek a zájmů ve stylu „kšeft za
kšeft“. Horáček policii sdělil, že
Vrbovská měla pro Pálkovou zaří-
dit, že manželova úklidová firma
TSB získá zakázku na úklid Bu-
lovky. Výměnou za to měla Pálko-
vá na ministerstvu vnitra pomoci
známému Vrbovské se zařízením
grantu na simulace zásahů u letec-
kých nehod. „Ve stejné době, kdy
se začala připravovat zakázka na

úklid, se domluvila dr. Vrbovská
s paní Pálkovou, že paní Pálková
zajistí prostřednictvím své funk-
ce na ministerstvu vnitra grant
pro tehdejšího blízkého přítele
dr. Vrbovské. (…) Domluvily se,
že nastaví a vypíšou grant, který
bude předem nastaven na daného
uchazeče nebo zájemce,“ popsal
Horáček policistům v materiá-
lech, se kterými se LN seznámily.

Vedle toho podle Horáčka Vrbov-
ská požadovala po Pálkové pomo-
ci s jednáním o příspěvcích Zdra-
votní pojišťovny ministerstva vnit-
ra pro jí řízenou Bulovku.

Policejní důkazy se zatím Pál-
kové nedotkly, obviněna nebyla.
Její advokát Martin Dostál již
v červnu odmítl, že by se dopusti-
la čehokoliv nelegálního. „S paní
Vrbovskou jsem se nikdy nedo-
mlouvala na zajištění jakéhokoliv
grantu,“ tlumočil Dostál klientči-
na slova. Dotazy směřující na Pál-
ka nechal nezodpovězené. Vrbov-
ská na zaslané dotazy dlouhodo-
bě nereaguje.

Pevná v kramflecích
Pálkové se případ kolem údajně
cinknutých zakázek zatím profes-
ně nedotkl. Po sněmovních vol-
bách v roce 2017 sice přišla
o post náměstkyně ministra vnitra
(jejím šéfem byl Milan Chovanec
z ČSSD), v úřadu se však udrže-
la: stala se vedoucí samostatného
oddělení strategií. Jde o útvar pod-
řízený náměstkovi pro ekonomi-
ku. Podle mluvčí ministerstva
Hany Malé nenastaly důvody (ze-
jména zahájení trestního stíhání),
kvůli kterým by Pálková měla při-
jít o místo.

Ve své domovské KDU-ČSL
je Pálková dlouhodobě považová-
na za vlivnou členku. V minulosti
kandidovala do nejužšího vedení
strany, v obchodním rejstříku je
vedena jako členka správní rady
lidovecké Evropské akademie
pro demokracii.

Monika Pálková FOTO PROFIMEDIA

Horáček mluví
■ Policie v červnu 2018 spustila
vyšetřování údajně
zmanipulovaných zakázek
v pražských nemocnicích Na
Bulovce a Na Františku.
Stíhá šest právnických a
14 fyzických osob.
■ Letos v lednu se vazebně
stíhaný podnikatel a lobbista
Tomáš Horáček rozhodl promluvit.
■ Horáček kriminalistům popsal,
jak byly z jeho pohledu ovlivněny
například smlouvy VZP se
zdravotnickými firmami.
Do nelichotivého světla postavil
šéfa pojišťovny Zdeňka Kabátka
či exposlance ODS Marka
Šnajdra. Ti Horáčkova slova
odmítají.
■ Policie v kauze nemocničních
zakázek stále koná a Horáčkova
slova nebere na lehkou váhu.
V červnu obvinila bývalého
pražského radního z ČSSD
Daniela Hodka, minulý týden
provedla razii na vnitru a u hasičů.

PRAHA Psa chovají dvě pětiny čes-
kých domácností. Typickým maji-
telem je mladý člověk do 30 let žijí-
cí mimo velkoměsto. Majitelé
mají většinou jednoho psa, jen kaž-
dý pátý jich má více. Nejvíce za-
stoupeni jsou v Česku psi střední
velikosti, tedy o váze od šesti do
24 kilogramů. Dvě pětiny pejskařů
dovolují psovi ležet v posteli, výsa-
dou je to u trpasličích plemen. Vy-
plývá to z průzkumu agentury
STEM/MARK mezi majiteli psů
z řad internetové populace ve věku
od 15 do 59 let.

Pes se vyskytuje v domácnos-
tech 40 procent dotázaných. V prů-
zkumu, který se nedotazoval lidí
nad 60 let, jsou nejpočetnější skupi-
nou mladí lidé do 30 let. Mezi nimi
má psa každý druhý. Následují
lidé ve středním věku mezi

45 a 59 lety, z nichž má psího maz-
líčka 43 procent dotázaných. Ty-
pickým majitelem psa je člověk ži-
jící na vesnici (56 procent), méně
často z malé obce a nejméně rozší-
řené je chovat psa ve velkoměstě
(26 procent).

V posteli si hoví hlavně
trpasličí plemena
Majitelé mají většinou jednoho
psa, jen každý pátý jich má více.
Smečku mají častěji lidé v rodin-
ných domech nebo velkých by-
tech. Více psů si pořizují lidé s vyš-
ším příjmem.

Polovina pejskařů (53 procent)
chová psa střední velikosti, za
nimi jsou nejčastěji zastoupena vel-
ká plemena se 40 kilogramy váhy
v dospělém věku. Trpasličí pleme-
na chová 23 procent pejskařů

a nejméně (pět procent) připadá na
obří plemena nad 40 kilogramů.

Tři čtvrtiny majitelů pořídily psí-
mu kamarádovi pelíšek uvnitř
domu. Skoro dvě třetiny majitelů
dovolují psovi ležet na křesle nebo
jiném nábytku a dvě pětiny ho tole-
rují ve vlastní posteli. Výhradně
venku pobývá 18 procent psů. Tře-
tina majitelů přitom v průzkumu
uvedla, že psovi umístila boudu na
zahradu. Zahradu s možností výbě-
hu pro psa má polovina majitelů.

Ležení na křesle a spaní v poste-
li je dovoleno hlavně trpasličím
plemenům, kterým to povolí dva
ze tří pejskařů. U větších plemen
do 40 kilogramů to smí psi čtvrtiny
majitelů. V posteli psa nechávají
častěji Pražané, lidé z menších
bytů a ti, pro které je pes lékem na
samotu. čtk

MONÍNEC Už v půlce listopadu se začne ve středo-
českém Ski areálu Monínec lyžovat. Chystat zahá-
jení sezóny v době, kdy se teplota pohybuje ještě
dost vysoko nad nulou, umožňují speciální sněho-
vá děla. Nedělá jim problém vyrobit umělý sníh až
do +15 stupňů. Fungují v podstatě jako obří lednič-
ka. Buňka podobná výkonnému mrazáku vyrábí
bez jakýchkoliv chemických přísad z obyčejné

vody drobné ledové krystalky a ty fouká ven na
hromadu. Z nich vytvořená pokrývka má velice
nízkou vlhkost.
V prvních týdnech podzimního lyžování se bude
v Monínci přes den jezdit jen o víkendech. Od úterý
do soboty budou moci zájemci dorazit na večerní ly-
žování. Plný provoz odstartuje na začátku vánoč-
ních svátků. dom FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

Pro lyžaře už se chystá sníh. V obří lednici

BLÍŽÍ SE START LYŽAŘSKÉ SEZONY

OTEVŘENÍ ČESKÉHO DOMU

Předvečer oslav
17. listopadu stráví
Zeman v Bratislavě
PRAHA Prezident Miloš Zeman
navštíví 16. listopadu Slovensko.
Setká se se slovenskou prezident-
kou Zuzanou Čaputovou, s níž
společně otevřou budovu České-
ho domu. O den později by na
Slovensko měl přiletět premiér
Andrej Babiš (ANO), který si
v Bratislavě připomene výročí
událostí ze 17. listopadu 1989.
Prezident Zeman na 30. výročí
od sametové revoluce zavzpomí-
ná doma. Zeman se o vznik Čes-
kého domu v Bratislavě snažil
dlouhodobě. Při červnovém se-
tkání s Čaputovou v Praze sloven-
ské prezidentce poděkoval za
podporu této snahy. Řekl, že se
dohodli na společném otevření
budovy. Organizátoři Zemanovy
cesty na Slovensko uvažují i o pi-

etním připomenutí listopado-
vých událostí z roku 1989. čtk

KORUPČNÍ KAUZA

Soudce Elischer byl
propuštěn z vazby
PRAHA/OLOMOUC Soudce pražské-
ho vrchního soudu Ivan Elischer
obžalovaný ze zmanipulování od-
volacích řízení a přijímání úplatků
byl včera propuštěn z vazby, kde
byl od poloviny září kvůli možné-
mu ovlivňování svědků. Uvedl to
server Česká justice. Elischer byl
ve vazbě dvakrát. Nejprve strávil
ve věznici zhruba měsíc hned po
svém zatčení v březnu 2018 kvůli
obavě, že by mohl působit na svěd-
ky či opakovat trestnou činnost.
Podruhé skončil ve vazbě v září,
protože se podle soudu snažil pů-
sobit na jednu ze svědkyň pro-
střednictvím její advokátky. Ta
u soudu uvedla, že jí Elischer vo-
lal a říkal, že výpověď její klient-
ky je bezpředmětná. čtk

PRŮZKUM

Ze zemí V4 mají Češi
nejhorší vztah k EU
PRAHA Spolupráce zemí visegrád-
ské skupiny (V4) má podle Čechů
přínos hlavně ve společných poli-
tických krocích v Evropské unii.
Stejný názor mají i obyvatelé
ostatních zemí V4 – Slovenska,
Polska a Maďarska. Vyplývá to
z dubnového průzkumu v projektu
Český národní panel. Ten také zjiš-
ťoval názor obyvatel zemí V4 na
přínos členství v EU. Nejmenší dů-
věru v Unii mají právě Češi, pou-
ze 40 procent vnímá členství jako
přínos a 38 procent má opačný ná-
zor. Na Slovensku a v Maďarsku
považuje členství v Unii za přínos-
né polovina lidí, v Polsku dokon-
ce téměř tři čtvrtiny. Projekt srov-
nával i pohled lidí na životní úro-
veň. S ní jsou nejvíc spokojeni
Češi, asi polovina ji pokládá za
dobrou. Negativní názory převažu-
jí hlavně v Maďarsku. čtk

Vlivné lidovkyni zatápí citlivé SMS
V odposleších kauzy nemocničních zakázek uvízla Monika Pálková (KDU-ČSL). I tak zůstává vysoce postavenou úřednicí na vnitru

Boudy na ústupu, psi často
nocují v lůžku majitele


