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JAN KLESLA

S kupinka výtržníků upro-
střed dne v centru Prahy
napadla číšníka, vážně

ho zranila a nakonec skončila
v policejní cele. Problém je, že
mezitím zvládli odejít na až
stovky metrů vzdálenější zastáv-
ku tramvaje, odjet, další tři dny
se volně pohybovat po městě
a dostat se až na letiště. Tam na
ně několik lidí zavolalo policii,
která je konečně zadržela. Tvr-
zení bezpečnostních složek, že
věděly, o koho jde, sledovaly je-
jich pohyb a vše měly pod kon-
trolou, nezní zrovna věrohodně.
A lidé se zcela logicky ptají,
jestli by takto na poslední chví-
li, u piva v odletové hale, chyta-
ly i ještě nebezpečnější zločin-
ce, třeba teroristy.

Ještě horší je, že ti samí útoč-
níci nejspíš řádili v centru met-
ropole už o den dřív, nikdo to
ale ani nehlásil. O podobných
případech agresivních turistů se
totiž mezi Pražany mluví často,
málokdy to ovšem končí úspěš-
ným zásahem strážců zákona.
Právě teď je
tedy namístě
se pořádně
podívat, jest-
li městská
a státní poli-
cie dělají
dobře svou
práci.

Strom přátelství. Americký prezident Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron zasadili v zahradách Bílého domu mladý dub,
který přivezl Macron jako dar z francouzského lesa Belleau. Právě tam zahynuly tisíce Američanů v bojích za první světové války. Více na straně 6 FOTO REUTERS

KATEŘ INA KOLÁŘOVÁ

PRAHA Chátrající dům na kraji vsi
nebo malý byt ve starém paneláku.
Takové domicily se mohou hodit
všem, kdo hledají trvalé bydliště,
nikoli však reálné bydlení. V zemi,
kde je více než 800 tisíc lidí v exe-
kuci, se stávají populární.

Na trhu přibývá firem, které za-
ložily byznys právě na poskytová-
ní adresy „do občanky“. Za deva-
desát devět korun měsíčně nabíze-

jí trvalý pobyt téměř kdekoliv
v Česku.

„Měsíčně uzavíráme přibližně
padesát smluv s novými zákazní-
ky na období minimálně jednoho
kalendářního roku,“ napsal LN
Lukáš Palma ze společnosti Lev-
né sklady. Ta zakládá obchodní
společnosti na klíč, zřizuje jejich
virtuální sídla – a také virtuální tr-
valé pobyty.

Palma tvrdí, že jejich klienti
jsou motivováni hlavně dvěma dů-

vody. „Třeba nastupují do nové-
ho zaměstnání a stydí se za adre-
su v dokladech,“ uvedl případ kli-
enta, který měl původně trvalý po-
byt nahlášený na radnici.

Další z nejčastějších motivací
je právě obava lidí z exekutorů.
„Lidé mají exekuce ať už vlastní
vinou, nebo cizím zapříčiněním.
Takto jim lépe pomáháme začle-
nit se do společnosti a bojovat pro-
ti arogantnímu chování na úřa-
dech,“ dodal Palma. Lidé, kteří si

takové trvalé bydliště opatří,
ovšem v objektech nebydlí, na tr-
valé adrese proto není co zabavit.
Společnost zatím nabízí zřízení tr-
valého pobytu zejména v chud-
ších regionech, kde je vysoký po-
díl exekucí. Chce však své půso-
bení rozšířit na všechny okresy.

Nespolehlivá lest
Finta může mít háček, pokud exe-
kutoři znají místo, kde dlužník do-
opravdy žije a bydlí. „Pro vedení

exekuce prodejem movitých věcí
je rozhodující faktické místo jeho
pobytu, nikoliv to, které dlužník
uvádí. Soupis movitých věcí se
provádí v místě, kde se dlužník
skutečně zdržuje,“ říká Martina
Houšková, mluvčí Exekutorské
komory ČR.

Nicméně změnou trvalého po-
bytu je možné dohledání místa,
kde dlužník skutečně bydlí, vý-
znamně zkomplikovat.
Pokračování na straně 2

Rychlý zásah?

BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHA Španělský sál Pražského
hradu už zažil bezpočet soukro-
mých i státnických akcí. Dnes si
ale odbude jednu premiéru. Po-
prvé v novodobé historii se tu
bude konat oslava „narozenin“
cizího státu. Své 70. výročí exis-
tence na Hradě oslaví Izrael.

Noblesní prostory nabídl Iz-
raelcům sám prezident Miloš Ze-
man, který jako hostitel večer
pronese i slavnostní projev.
Pravděpodobně se v něm do-
tkne i svého velkého přání – aby
Česko přesunulo svou amba-
sádu z Tel Avivu do Jeruzaléma
a prokázalo tak, že respektuje
„věčné město“ Židů jako hlavní
město Izraele.

Jenže ne všichni Izraelci Ze-
manův plán sdílí. Skupina levi-
cově orientovaných diplomatů,
bývalých politiků a profesorů
z Telavivské a Hebrejské univer-
zity odeslala na Hrad i do Strako-
vy akademie dopis, v němž plán
na stěhování českého zastupitel-
ského úřadu kritizuje jako neroz-
vážný krok, který naruší mírové
dohody s Palestinci. Apelují na
Zemana i na premiéra v demisi
Andreje Babiše, aby neopakova-
li zbrklý krok prezidenta USA,
který chce zastoupení v Jeruza-
lémě otevřít již příští měsíc.

Vliv na Zemana bude mít ale
apel podle všeho nulový. „Abso-
lutně nedůležitý,“ napsal LN
prezidentův mluvčí Jiří Ovčá-
ček na otázku, jak Zeman varov-
ný dopis vnímá.
Více čtěte na straně 4

ROBERT SATTLER
MARTIN SHABU

PRAHA „Má zlomenou čelist a pod-
stoupil operaci oka, o které málem
přišel,“ přibližuje majitel pražské
restaurace Polpo stav číšníka, kte-
rý si v sobotu dovolil několik cizin-
ců s nizozemskými pasy upozor-
nit, že vlastní alkohol v podniku
konzumovat nemohou. Vzápětí ho
brutálně zkopali a ztloukli. Podle

majitele restaurace před útokem
obvinili obsluhu z rasismu. Nizo-
zemský web Geenstijl napsal, že
jde o muže se zkušenostmi z boxu
a bojových sportů. Uvedl i jména
útočníků: Sanferino, P. Janssen, Bi-
jan Kazemi, Naoufel Sebbane, Pej-
man Kazemi, Arash Nahvi.

Nakonec policie v pondělí ve-
čer sedm mužů ve věku 24 až 32
let dopadla na ruzyňském letišti.
Dva z nich jsou stíháni kvůli těžké-

mu ublížení na zdraví, tři pro vý-
tržnictví, dva policie propustila,
neboť se konflikt snažili mírnit.

Prvotní zprávy po dopadení
zněly, že na skupinu na letišti poli-
cii upozornila všímavá cestující.
Objevily se komentáře, zda poli-
cistům nepomohla jen náhoda.
Odpovědi jsou nejasné, na řadu in-
formací je uvaleno embargo. LN
se rozhodly příběh rekonstruovat.
Pokračování na straně 3
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Pozor na novou
hedvábnou stezku!

Čínský projekt Nové hedvábné
stezky označil prezident Zeman za
fascinující. Přirovnal ji k Marshallově
plánu pomoci poválečné Evropě.
A nebyl v Evropě jediný. Zpráva
diplomatů EU ale varuje: projekt
vyhovuje hlavně čínským firmám
a neposkytuje příležitosti
evropským. strana 13

DOMOV

ČSSD hledá ministry
Sociální demokraté mohou obsadit
až pět křesel v připravované vládě.
Jasná jsou ale zatím jen dvě jména,
mocenských půtek přibývá. strana 2

EKONOMIKA

Poker ať není
hazard, žádají hráči
Asociace pokerových hráčů se snaží
změnit zákon o hazardních hrách.
Chce tuto karetní hru zařadit do
kategorie dovednostních. Podporu
hledá u Pirátů. strana 12

Nebuďte jako
Trump, píší
Izraelci Hradu

Mlátičky neuprchly jen o vlásek
Policejní hon na cizince, kteří málem ubili pražského číšníka, je obestřen řadou nejasností
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DRUŽSTEVNÍ
BYT: VÝHODY

A OMEZENÍ

JAK NA BOLEST
HLAVYStrany 14 a 15

Skrýš před exekucí
za 99 korun měsíčně
Dlužníci si kupují virtuální trvalou adresu, aby se vyhnuli zabavování majetku. Finta ale fungovat nemusí

SLOUPEK LN


