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Očekával jsem, že policie
případ odloží. Kvůli
antikampani jsem ale
prohrál volby, říká
v rozhovoru pro LN Jiří
Paroubek. Jeho manželka
Petra, se kterou se rozvádí,
ho před senátním kláním
nařkla z toho, že měl
milionové nelegální příjmy.

JAN HORÁK

PRAHAV srpnu Petra Paroubková
vyslovila vážné podezření, že její
muž, někdejší premiér za ČSSD
Jiří Paroubek, nosil domů černé
peníze. Podle ní měl příjmy, které
tajil před finančním úřadem.
Údajně šlo o milionové částky.
Nařčením se začala zabývat poli-
cie, v listopadu však případ odlo-
žila. Nařčení Petry Paroubkové
se objevilo v době, kdy se expre-
miér začal koncentrovat na před-
volební kampaň. Kandidoval na
Ostravsku do Senátu. Pár dní po
vystoupení Paroubkové Český
rozhlas upozornil, že Paroubek
měl od přítele, podnikatele Petra
Michka půjčených 3,5 milionu ko-
run. Chtěl je zhodnotit investice-
mi na burze. Nicméně prostředky
mu Michek nosil v hotovosti
poté, co je v igelitkách proměnil
ve směnárnách na dolary.

Policie po šetření dospěla k po-
znání, že v Paroubkových pří-
jmech všechno sedí. Je třeba do-
dat, že kriminalisté nezahájili úko-
ny trestního řízení. Nařčením se
tak zabývali bez toho, aniž by poja-
li podezření z nelegálního konání.

LN Policie případ odložila. Jak
moc jste si oddechl?

Už zhruba týden potom, co
moje budoucí bývalá žena Petra
rozpoutala tuto aféru vystoupe-
ním v televizi Seznam, státní za-
stupitelství oznámilo, že vůči
mně nezahájilo úkony trestního ří-
zení. Stalo se tak poté, co Petra
Paroubková byla vyslechnuta na
policii. Nyní tedy policie věc defi-
nitivně odložila s tím, že nezjisti-
la v mých příjmech žádné nesrov-
nalosti. Z toho plyne, ze jsem nic
nezákonného neprovedl. Očeká-
val jsem to.

LN Cítíte satisfakci?

Spíš cítím lítost kvůli lidem
z Ostravska. Do Senátu si zvolili
na šest let troubu, který je v Sená-
tu zastupoval už minulých šest
let. A neudělal pro ně nic, byl a je
tam jen na rekreaci. Já jsem měl
připravený propracovaný pro-
gram, který by lidem na Ostrav-
sku pomohl. Měl jsem připrave-
né návrhy zákonů k výstavbě ko-
munálních a sociálních bytů
i k řešení problematiky exekucí.
V důsledku aféry spuštěné mou
budoucí bývalou ženou ale pro-
gram nemohu realizovat, což je
především škoda pro tento struk-
turálně postižený region a lidi.

LN Svou kauzu tedy dáváte do
přímé souvislosti s tím, že jste
neuspěl v senátních volbách?

Samozřejmě. Podle průzkumu
renomované agentury pro vý-
zkum veřejného mínění z počát-
ku srpna jsem měl velikou šanci
v senátních volbách uspět. Poté

jsem se stal obětí antikampaně
rozpoutané mou budoucí býva-
lou ženou. Během ní na mě ve
svých pořadech v TV Barrandov
lživě útočil konferenciér Jaromír
Soukup. V takto vyvolané atmo-
sféře jsem neměl šanci uspět. Bo-
hužel Soukupova televize je zrov-
na v Ostravě dost sledovaná a ze-
jména levicovými voliči. Anti-
kampaň proti mně byla velmi so-
fistikovaně připravena a provede-
na.

LN Vaše manželka vás nařkla
z nezákonných příjmů, což se
neprokázalo. Skoro se nabízí,
že teď jste na řadě vy. Podnikne-
te nyní v této souvislosti nějaké
právní kroky?

Pátého prosince při pokračová-
ní rozvodového soudu zveřej-
ním kroky, které chystám. Ale
už teď mohu říci, že se připravu-
je žaloba na TV Seznam. Také
se chystá žaloba na moderátora

Soukupa, který mě ve svých po-
řadech soustavně lživě napadal.
V této souvislosti jsem podal na
TV Barrandov dvě stížnosti
Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání. Rada se jimi zabývá,
což je dobře.

LNBudete iniciovat právní opat-
ření přímo vůči vaší ženě?

Nejsem zastánce takového po-
stupu, ale věci zašly z její strany
příliš daleko. Nicméně pořád
jsem příznivcem toho, abychom
se normálně dohodli. Měli jsme
deset let velmi hezký vztah.

LN Jak si vysvětlujete, že vaše
žena vůči vám tak vystoupila?

Počínání Petry Paroubkové úpl-
ně nerozumím, protože jednala
proti finančnímu zájmu svému
a naší dcery. Kdybych v senát-
ních volbách uspěl, mohl bych na
výživném posílat Petře více než
teď. Její konání nedává smysl.
Mohu se jen domnívat, že jednala
v zájmu ještě někoho jiného. Že ji
někdo řídil, ale dále o tom nechci
zatím mluvit.

LNAčkoliv policie případ odloži-
la, není to pro vás poučení, abys-
te byl při zacházení s financemi
obezřetnější? Přece jen vaše
transakce s panem Michkem,
kdy vám půjčil peníze v hoto-
vosti, které předtím měnil z ko-
run na eura v igelitkách po br-
něnských směnárnách a pak
jste je posílal na účet svému bro-
kerovi, budila velké pochyby,
nemyslíte?

Klíčové je, že jsme neporušili
zákon č. 254/2004 (Zákon o ome-
zení plateb v hotovosti – pozn.
red.). V té době jsem navíc byl
soukromá osoba, která si může
dělat, co chce. Samozřejmě tedy
v intencích zákona, což jsem do-
držel.

PRAHA Národní ocenění Česká hla-
va si včera v Praze převzali čtyři
vědci a jedna firma. Mezi oceněný-
mi je například Jaroslav Doležel,
který se podílel na rozluštění geno-
mu pšenice a ječmene. Profesor
působí v Ústavu experimentální bo-
taniky Akademie věd ČR v Olo-
mouci a je vědeckým ředitelem
Centra regionu Haná pro biotech-
nologický a zemědělský výzkum.

Se svými kolegy pracoval v me-
zinárodním konsorciu, které zma-
povalo genom (soubor dědičných
vlastností) ječmene a pšenice.
Zvláště pšenice patří mezi základ-
ní zemědělské plodiny, nezastupi-
telné při výživě lidstva. Pěstuje se
na největší ploše obdělávané plo-
chy a poskytuje více než pětinu (v
některých zemích i polovinu) kalo-
rií a bílkovin, jež lidé z potravin
získávají.

K poznání jejích dědičných
vlastností profesor Doležel výraz-
ně přispěl zavedením metody, kte-
rá umožnila sekvenovat genom,
jenž je ještě podstatně větší a složi-
tější na popis než genom člověka,
uvedla vládní rada k nominaci. Vý-
zkum profesora Doležela a jeho
kolegů má pomoci například k vy-
šlechtění odrůd plodin s lepšími

vlastnostmi, zejména odolnějších
vůči změnám podnebí. K tomu už
musí být šlechtění klasickými tech-
nikami doplněno o nové, moderní
postupy, které však mohou vědci
uplatnit pouze tehdy, znají-li dě-
dičné informace plodin. A to se
u pšenice a ječmene podařilo.

Návrh na udělení Národní ceny
vlády dává Rada pro výzkum, vý-
voj a inovace (RVVI) a schvaluje
jej vláda. Dvě ceny v kategoriích
technické a přírodní vědy jsou udě-
leny za práce studentů doktorand-
ského studia. V první zmíněné

uspěl Lukáš Neumann z Fakulty
elektrotechnické ČVUT, který
jako první vymyslel metodu kom-
binující strojové učení a nový algo-
ritmus pro vyhledávání písmen ne-
závisle na jejich orientaci či veli-
kosti.

Za přírodní vědy obdržela cenu
IvanaMejdrová z Ústavu organic-
ké chemie a biochemie Akademie
věd ČR. Zkoumá enzymy, které
umožňují množení různých RNA
virů způsobujících nachlazení, en-
cefalitidu, myokarditidu nebo he-
patitidu A.

Jitka Palich Fučíková s vědec-
kým týmem Ústavu imunologie
při 2. lékařské fakultě a Fakultní
nemocnici Motol a s biotechnolo-
gickou firmou SOTIO dokázala,
že přítomnost proteinu kalretiku-
lin výrazně ovlivňuje aktivaci pro-
tinádorové imunitní odpovědi
a zlepšuje prognózy pacientů s ra-
kovinou plic a akutní myeloidní
leukémií. Výsledky by mohly
zkvalitnit protinádorovou terapii.

Ocenění získala také společ-
nost IDEA StatiCa, jež vyrábí
software pomáhající projektan-
tům zkonstruovat bezpečné stav-
by. Laureáti získali částku téměř
1,5 milionu korun. čtk

Vyberte si z nabídky předplatného
na www.lidovenoviny.cz/darek.
Objednávat můžete také na 225 555 533.
Nabídka platí do 31. 12. 2018.
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PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK

Jaroslav Doležel FOTO ARCHIv MAFRA

Jiří Paroubek se ženou Petrou na snímku z roku 2008. Tedy rok po svatbě, teď se rozvádějí. FOTO MAFRA – DAVID NEFF

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Na jihu a Vysočině
může nasněžit
až 30 centimetrů
PRAHA Ode dneška do úterního
rána může na jihu Čech a na Čes-
komoravské vrchovině napad-
nout pět až 30 centimetrů sněhu,
varují meteorologové Českého
hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ). V noci na zítřek se
bude v jihovýchodní polovině
země tvořit místy náledí a zmraz-
ky. Nejvíce sněhu by mělo na-
padnout na Českokrumlovsku.
Výstraha platí také pro Do-
mažlicko a Klatovsko v Plzeň-
ském kraji a zbytek jižních
Čech. Vydatně sněžit má také na
Jihlavsku, Pelhřimovsku a Tře-
bíčsku na Vysočině. Náledí se
podle ČHMÚmůže tvořit na Jin-
dřichohradecku, Písecku a Tábor-
sku a na Vysočině a v Jihomorav-
ském a Zlínském kraji. čtk

NOMINACE

Fischer vládě:
Tomšík by neměl být
velvyslanec v Číně
PRAHAPředseda zahraničního vý-
boru Senátu Pavel Fischer (nestra-
ník) vyzval vládu, aby stáhla no-
minaci končícího viceguvernéra
České národní banky Vladimíra
Tomšíka na velvyslance v Číně.
„Tomšík nemá pro tak významný
diplomatický post dost zkušenos-
tí,“ řekl včera Fischer v pořadu
České televize Otázky Václava
Moravce. Ministr zahraničí To-
máš Petříček (ČSSD) nechtěl jme-
nování velvyslance rozebírat, pro-
tože Čína dosud nepotvrdila, že
Tomšíka jako velvyslance při-
jme. O tom, že by se Tomšík měl
stát velvyslancem v Číně, mluvil
prezident Miloš Zeman. čtk

Chystám stížnosti i žaloby

Vědec, který luštil genom
obilí, získal cenu Česká hlava
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