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VV platily svým lidem statisíce
v hotovosti – mimo účetnictví
41,5

Nájemné, cestovné, plat – to všechno si v letech
2010 až 2011 účtovali lidé pracující pro Věci veřejné.
A strana jim to platila v hotovosti. Takto mimo
oficiální účetnictví podle TV Nova tekly miliony.
PRAHA Strana Věci veřejné by si už
skoro mohla změnit svoje logo a
dát si do něj obálku.
Po kauze neformálního šéfa strany Víta Bárty kvůli obálkám s penězi pro stranické kolegy se objevil
další „obálkový problém“.
TV Nova včera v pořadu Na vlastní oči uvedla, že strana v letech
2010 až 2011 rozdávala svým spolupracovníkům, ale i funkcionářům,
desítky až stovky tisíc korun v hotovosti. Dohromady šlo z nejasných
fondů, které stály mimo oficiální
účetnictví, 41,5 milionu korun.
O vyplacených částkách si strana vedla databázi, jakési neoficiální účetnictví, které TV Nova předal
nejmenovaný zdroj. Platby sloužily například k úhradě cestovného,
nájemného či k jakémusi „dorovnávání“ výplat.
Například exposlankyně VV Len-

ka Andrýsová (dnes LIDEM) potvrdila údaj z neoficiálního účetnictví, že v první polovině roku 2010,
tedy před parlamentními volbami,
dostala proplaceny v hotovosti náklady na „roadshow“. Konkrétně
šlo o 2 850 korun. „Nepamatuji si
přesnou částku, ale možné to je.
Ano, bylo to v hotovosti,“ uvedla
Andrýsová.

„Peníze nosil přímo ze sejfu“
Už mnohem větší sumu získala
v uvedeném období 2010 až 2011
další bývalá poslankyně VV Kristýna Kočí (dnes nezařazená). V „obálce“ dostala celkem 182 320 korun.
V jejím případě šlo o úhradu nájemného za byt a část výplaty.
Kočí vysvětlila hotovostní platby tak, že než se za VV dostala do
parlamentu, pracovala pro ni v různých firmách „spřízněných“ s Bár-

milionu korun v hotovosti
rozdala strana Věci veřejné
v letech 2010 až 2011 lidem,
kteří pro ni pracovali.
Odkud se tyto peníze braly,
zatím vůbec není jasné.
Podle TV Nova neprocházely
oficiálním účetnictvím strany.
Dokumenty s přehledem
těchto hotovostních plateb
má televize k dispozici.
tovou agenturou ABL. V nich dostávala oficiální plat za práci pro stranu a k tomu ještě jakýsi bonus v hotovosti. Z dokumentů TV Nova například vyplývá, že v únoru 2010
dostala „mzdu“ 16,5 tisíce korun.
Obálky s výplatou podle Kočí rozdával Radim Vysloužil, tehdejší finanční manažer VV.
„Radim si nás vždycky zavolal,
šel do místnosti, kde byl sejf, a přinesl peníze,“ popsala praktiky strany Kočí. Radim Vysloužil je další po-

slanec, který z VV odešel do nově
založené strany Karolíny Peake LIDEM. Vysloužil se ke kauze odmítl
vyjádřit.
Komentovat podivné praktiky
strany odmítl i Vít Bárta. Na svých
webových stránkách pouze s předstihem uvedl, že se jedná o hru s cílem ho poškodit.
Hotovostní výplatu mzdy potvrdil i další bývalý véčkař a dnes člen
LIDEM Viktor Paggio. Z hotovostních fondů inkasoval v letech 2010
až 2011 celkem 256 713 korun. „Dostával jsem mzdu, bylo to 35 tisíc korun,“ potvrdil. Kromě toho mu strana hradila i nájemné bytu.
Další statisícové platby jako doplatek ke mzdě potvrdil TV Nova
zdroj, který pro VV stále pracuje a
nepřeje si být jmenován. „Žádný
dokument jsme na to neměli, byla
to ústní dohoda,“ uvedl s tím, že
zpočátku mu to nepřipadalo divné
a bral to jako příjemné zpestření
oficiální výplaty. „Pak vám to ale
začne docházet,“ dodal.
Hotovostně byl vyplácen také
poslanec Jaroslav Škárka, který byl
loni souzen společně s Vítem Bár-

tou za údajnou obálkovou „půjčku“ ve Sněmovně (soud letos oba
zprostil obžaloby s odkazem na
imunitu).
Dokumenty o fondech VV nyní
ukázaly, že Škárka vyinkasoval –
opět v obálkách – v minulých letech
téměř 230 tisíc korun. „Na podzim
2010 jsem dostal třikrát 55 tisíc a
stejnou částku ještě jednou v lednu
2011,“ přiznal Škárka. Potvrdil, že
šlo o hotové peníze, které mu vylepšovaly plat. „Záměrem bylo, aby to
nešlo přes účetnictví VV,“ uvedl.
Lidé oslovení TV Nova většinou
tvrdili, že i když šlo o hotovostní
platby, uvedli je dříve či později
v daňovém přiznání.
Odkud se desítky milionů korun
v neoficiálních fondech braly, zatím není jasné.
Financováním strany se už zabývá protikorupční policie. Ta loni
v listopadu obvinila sedm lidí z krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami. Právě v této věci
podle mluvčího Jaroslava Ibeheje
prověřuje určité „aspekty financování politické strany Věci veřejné“.
Jana Klímová
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Peroutkovu cenu dostali
Příhoda a Fischer

Novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky pro rok 2012 dostali Petr Příhoda (74) a Petr Fischer (43). Ocenění slouží zvýšení prestiže novinářské práce. Příhoda, původně
psychiatr, publikoval za normalizace v samizdatu, později v novinách
i v rozhlase. Fischer psal od konce
90. let pro Lidové noviny či Respekt.
(ČTK)
POLITIKA

Němcová se omluvila za
trafiky pro kolegy z ODS
Předsedkyně Sněmovny Miroslava
Němcová se omluvila za to, že vládní koalice odměnila tři politiky
ODS lukrativními posty ve státní
správě. Trafiky dostali rebelující poslanci Ivan Fuksa a Marek Šnajdr a
nyní i exministr obrany Alexandr
Vondra. „Bylo by snadné říct, že mi
to vadí, ale jsem součástí vedení
ODS, takže se nemůžu postavit stranou,“ řekla v Rádiu Impuls.
(jj)

Z plátna promluvil vrah jeho otce: Mám čisté svědomí
pět let, je unikátní v tom, že zachycuje autentickou výpověď Karla
Vaše, který do posledních chvil svého života vůbec nepochopil, že by
dělal něco špatného. „Myslím, že
v tom dokumentu je vše,“ řekne po
projekci Milan Píka.
Jenže vše tam nebylo. Paleček
v zaplněném sále přečetl dopis Vašovy dcery, která sama chtěla zůstat v anonymitě a natáčení se nezúčastnila. Sama sebe označila za
nešťastnou a o svém otci řekla:
„On do poslední chvíle nad ničím
nezaváhal.“ A nad tím, co její otec
spáchal, vyslovila lítost.

BRATISLAVA Jen si to představte:
je vám jedenadevadesát let, sedíte
v kině a z plátna k vám promlouvá
muž, který před více než šedesáti
lety nechal zavraždit vašeho otce.
Sebejistě říká do kamery: „Mám
čisté ruce a čisté svědomí.“
Ten muž, jehož tvář sledují stovky diváků v kinosále, se jmenuje Karel Vaš. Fanatický komunista, prokurátor a soudce, který v roce 1949
v Praze zinscenoval proces s hrdinou protinacistického odboje Heliodorem Píkou. A starý pán v hledišti, který se dívá na jeho tvář, je Milan Píka, Heliodorův syn.
„Necítil jsem nic. Nemám
k němu žádný vztah,“ řekne Milan
Píka po projekci.

Syna potěšil zájem mladých

Dokument vznikal pět let
Karel Vaš zemřel loni v prosinci
v luxusním penzionu pro seniory.
Kolika vražd a násilností se za svého života dopustil, nikdo přesně
nezjistil. Po pádu komunismu sice
stanul v Praze před soudem, ale potrestán nebyl. Zůstaly jen jeho podivné vzpomínky v dokumentárním filmu, který produkoval historik Pavel Paleček.
Film pod názvem Vrahem z povolání aneb Utrpení soudce Karla
Vaše měl v úterý česko-slovenskou
premiéru v Bratislavě, kde dnes
žije Milan Píka. „Je to člověk, který
trpí nedostatkem lidských vlastností,“ říká o Vašovi.
Dokument, který vznikal celých

„Necítím k němu nic“ Syn Heliodora Píky Milan stojí před plátnem, z něhož promlouvá muž, který poslal na smrt jeho otce.

Foto: Jiří S. Sláma, MAFRA

Matka dítě netýrala, výprask vařečkou není zločin
Soud osvobodil ženu, která před dvěma lety dvakrát vyplatila syna vařečkou. Respektoval názor Nejvyššího soudu, že šlo o ojedinělý exces, žádné týrání
PRAHA Matka, která dvakrát ztloukla svého syna vařečkou, včera
opouštěla soudní budovu s úlevou. Obvodní soud pro Prahu 4 ji
po téměř dvou letech úředních
a soudních tahanic zprostil obžaloby z týrání.
„Vím, že jsem udělala chybu a lituju, že mi tenkrát ujely nervy. Ale
kdo nemá doma hyperaktivní dítě
s diagnózou ADHD, neumí si představit, jaké to je,“ váhavě podotýká
osmatřicetiletá sekretářka.
V dubnu roku 2011 se neovládla a
vařečku popadla hned dvakrát v jednom týdnu. Manžel nebyl doma
a Markéta F. už si nevěděla rady.
„Syn tehdy chodil do druhé třídy a já mu asi stokrát říkala, ať si
uklidí oblečení, ať si připraví penál, udělá úkoly. V ničem mě neposlechl, šel koukat na televizi,“ popisuje osudné okamžiky, které rodi-

ně změnily život. Když šla matka
na doporučení učitelky hledat pomoc do pedagogicko-psychologické poradny, psycholožka si všimla
modřin na hýždích dítěte a oznámila to orgánu péče o dítě.
Z rozhodnutí opatrovnického
soudu byli chlapec i jeho o tři roky
mladší sestra umístěni do Klokánku, kde zůstali půl roku.
Markéta F. později dostala podmínečný trest za týrání. Loni se
však ženy zastal Nevyšší soud.

Obě děti hyperaktivní
Podle otce dětí Martina F. martyrium rodinu stmelilo. Od té doby se
snaží být více doma, i když má časově náročné povolání.
„Diagnózu ADHD mají obě naše
děti. Dcerce zjistili lékaři jiný typ
hyperaktivity a je opožděná v řeči.
Chodí do speciální mateřské školy.

FAKTA

Co se dělo po výprasku

Duben 2011: Obě děti byly
umístěny do Klokánku.
■ Září 2011: Rodiče dosáhli toho,
že jim úřady děti vrátily.
■ Květen 2012: Městský soud v
Praze potvrdil matce (na snímku)
podmínku za týrání.
■ Říjen 2012: Nejvyšší soud zrušil
verdikt s odůvodněním, že šlo
o ojedinělý zveličený exces
dosud bezúhonné ženy.
■

Kluk neudrží koncentraci. Úkoly
s ním děláme denně do devíti večer, je to strašně vyčerpávající,“ doplňuje mlčenlivou ženu výřečnější
manžel.
Žalobkyně sice i včera trvala na
tom, že šlo o opakované, velmi bolestivé násilí, které chlapci znesnadnilo život. Podle ní mu matka také
nadávala do blbečků a říkala, že ho
nemá ráda. Senát v čele s Janou Knoblochovou se však přiklonil k obhajobě. „Nešlo o týrání ani ublížení na
zdraví. Vina nebyla prokázána,“
uvedla obhájkyně Hana Karásková.
Rodiče přišel k soudu podpořit
senátor Jiří Čunek, předseda podvýboru pro lidská práva. „Jsem přesvědčen, že se matka dostala k soudu naprosto nesmyslně. Z mého
pohledu jde o zasahování do práv
rodičů,“ argumentoval Čunek.
Případ vzbudil velké emoce a vy-

volal kritiku z opačného tábora.
Odlišně popisují situaci pracovnice Klokánku v Praze 8. Chlapce prý
dostaly do péče těžce zbitého
s modřinami různého stáří. Rodiče
podle nich preferovali mladší dceru. Jejich syn byl přitom velice inteligentní. „Odmítáme, že by trpěl
těžkými poruchami chování a v rodině se jednalo o ojedinělý a přiměřený trest,“ uvedla vedoucí Klokánku Margareta Johnová.
Rodiče však mají lékařské zprávy od neurologa a stojí za nimi i
učitelé a družinářka. Matka založila synovi deníček, kam jí učitelka
píše zprávy o chování. Teď chodí
všichni čtyři do rodinného centra
v Motole, kde probírají rizikové situace a učí se jim čelit.
„Sami jsme si museli najít pomoc,“ smutně uzavírá matka.
Ivana Karásková

„Jsem velmi příjemně překvapen
zájmem, tím, kolik je tady mladých lidí,“ řekl Píka a vysloužil si
dlouhotrvající potlesk. Když mluvil o otci, neskrýval dojetí a zadrhl
se mu hlas. Bratislavské kino Lumiére bylo tak přeplněné, že lidé museli sedět na schodech a stát po
stranách hlediště. Přesto se tam
všichni nevešli.
Po projekci se diskutovalo o
tom, jak je možné, že tento komunistický fanatik unikl spravedlnosti. Odpověď však nikdo nenabídl.
Pokud nepočítáme tu, již ve filmovém dokumentu nadhodil Vaš.
Ten totiž za nespravedlivé považoval, že jej po roce 1989 nepovýšili
na generála, protože podle předpisu by na to prý měl právo.
Luděk Navara

Pijte, ale méně:
nový přístup
k potenciálním
alkoholikům
PRAHA (mat) Nevzdávejte se pití
úplně, stačí pít méně. Tak lze shrnout novinku, kterou budou čeští lékaři nabízet lidem se sklony k alkoholismu nebo přímo závislým. Přístup se osvědčil u drogově závislých nebo u kuřáků.
„Pokud není pacient schopný
okamžitě začít abstinovat, lze zvolit
postup, při kterém se snaží redukovat množství alkoholu,“ říká šéf Společnosti pro návykové nemoci Petr
Popov. Už snížení spotřeby může
podle něj napravit sociální následky
nadměrného pití. Odborníci proto
chtějí začít testovat program ve skupině mužů od 25 do 30 let a rozvinutých pijáků od 30 do 40 let.
Někteří jejich kolegové však namítají, že těžce závislí lidé kontrolované pití nemohou zvládnout.

