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CHARTÚM/PRAHA Súdánský prezi-
dent Umar Bašír nařídil propuště-
ní Čecha Petra Jaška, který byl
v zemi odsouzen k mnohaletému
trestu vězení. Jašek se do Česka
měl vrátit včera v noci spolu s čes-
kou delegací (čas přistání byl až
po uzávěrce vydání LN). Na

svých stránkách to uvedlo minis-
terstvo zahraničí.

Jašek byl súdánskými úřady ob-
viněn z protistátní činnosti včetně
špionáže. Zadržen byl předloni,
když byl podle české diplomacie
na misionářské výpravě s cílem
pomáhat místním křesťanům.

Ministr zahraničí ČR Lubomír
Zaorálek (ČSSD) se včera vydal
do Súdánu vyjednávat o Jaškově
propuštění poté, co byl v lednu od-
souzen k 20 letům vězení, AFP
s odvoláním na Jaškova advokáta
uvádí dokonce 24 let.
Pokračování na straně 4

SPOR O PENÍZE

Nedobytná
Národní galerie
Národní galerie od soboty do
zítřka nečekaně uzavřela všechny
své budovy. Příčinou je její spor
s bezpečnostní agenturou. Ta
tvrdí, že jí galerie od listopadu
neplatí za služby. Podle zjištění LN
se však nejedná o první takový
problém. strana 9

FOTBAL

Česká superstar
čínského týmu
Loni obsadil klub Čche-nan
Ťi-na-jie 13. pozici v nejvyšší čínské
fotbalové soutěži. Sparťan Bořek
Dočkal, který nyní tým za
234 milionů korun posílil, má být
jeho hlavní hvězdou. Ročně si
přijde až na osmdesát milionů
korun. strana 16

MARTIN ZVĚŘ INA

Ž e katolická církev byla
v zemích Koruny české
po staletí jedním z největ-

ších vlastníků půdy, není novin-
ka. Po uplatnění zákona o vy-
rovnání se státem se stala opět
největším „latifundistou“.
A hodlá jím být i nadále.

Půda sice není z pohledu zis-
kovosti nejvýhodnější investicí,
ale patří dlouhodobě k nejjistěj-
ším. Církve o tom poučilo
i uplynulé století. Vždyť v rám-
ci aktuálního narovnání s Čes-
kou republikou se stala jednou
z nejbohatších olomoucká diecé-
ze, vrátili jí totiž rozsáhlé po-
zemky. Naproti tomu ostrav-
sko-opavská diecéze, která před
válkou dala část majetku do vel-
mi kvalitních akcií dolů či hutí,
za ně žádnou náhradu nedosta-
la. Mimochodem – jedinou ak-
ciovou společností v tomhle stá-
tě, která byla restituována, je
společnost Cíl vlastnící Lidový
dům, tedy majetek ČSSD.

Vzhledem ke způsobu, ja-
kým církve plánují, i k jejich
pohledu na finance jsou vlastně
lesy, louky či pole v nejlepších
rukou. Jen stěží si lze předsta-
vit, že by se církev zapojila do
transakce či podniku, jejichž
výsledek by obyvatelstvo nějak
poškozoval. Církev nemá kam
utéci, a utíkala-li by před svý-
mi spolubližními, pak by to zna-
menalo duchovní, nejen finanč-
ní bankrot.
Držet se
půdy zname-
ná neodtrh-
nout se od
obyvatel
dané země.

KATEŘ INA SURMANOVÁ

PRAHA Od chvíle, kdy bylo jasné,
že po letech neplodných snah do-
jde k odluce církví od státu, čelili
duchovní záplavě zaručených in-
vestičních nabídek. Ať už to byla
klasická pyramida s diamanty
nebo zlatými cihlami, nebo jeden
z nejbizarnějších návrhů – na spo-
luvlastnictví nevěstince. Samo-
statné hospodaření církve se řídí
přísným a konzervativním etic-
kým kodexem, takže podobné pří-
ležitosti k množení majetku nepři-
cházejí v úvahu. To ale nezname-
ná, že by si kněží mohli dovolit

otáčet se k finančnictví zády. Na-
opak. Už skoro dva roky funguje
katolický fond, kterému na sklon-
ku minulého týdne přibyla třetí
podmnožina – fond specializova-
ný na investice do nemovitostí.

Založen byl už ke konci roku
2015, ale až dosud trvalo najít fon-
du vhodného správce, který za do-
hledu církve a dodržení kodexu
pomůže majetku růst. Nakonec
ve výběrovém řízení uspěl odbor-
ný tým z ČSOB, jemuž s investič-
ní strategií pomohou experti z Pa-
tria investiční společnosti. „Díky
podfondu budou moci církevní zá-
stupci investovat například do ze-

mědělské půdy, komerčních nebo
kancelářských prostor,“ říká Jaro-
slav Rozehnal, obchodní ředitel
ČSOB Asset Management.

Základní jmění nemovitostní-

ho fondu je 2,5 milionu korun,
prostředky do něj vložila většina
diecézí. Smysl má hlavně v tom,
že díky kumulovaným penězům
z různých biskupství bude možné
koupit nemovitosti, na které by
jednotlivé diecéze samy nedosáh-
ly. „Umím si představit například
zemědělské družstvo včetně závo-
du,“ upřesňoval při založení pod-
fondu Tomáš Holub, tehdy gene-
rální sekretář České biskupské
konference (ČBK), dnes hlava pl-
zeňské diecéze.

Církvím, a té katolické v největ-
ším měřítku, se po celé republice
vracejí lesy a pole. V první fázi

jdou peníze na ozdravení stromo-
vých porostů a nákup dalších po-
zemků, jimiž se hospodářství spo-
jí do souvislých celků.

Těžba dřeva představuje jen je-
den zdroj příjmů, biskupové chtě-
jí vedle toho začít zpracovávat od-
pad na palivo. „Výhledově počítá-
me i s nákupem pily a zřízením
vlastního statku. Rádi bychom
také vlastní lesnickou a zeměděl-
skou střední školu, protože je po-
třeba vychovávat si zaměstnance.
A k ní by právě patřil statek,“ líčí
plány olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.
Pokračování na straně 3

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Je to už známý vtip. „Pane
doktore, jakže se jmenuje ten Ně-
mec, co mi pořád někam schová-
vá věci?“ Není ale příliš známo,
že ten, kdo odpoví Alois Alzhei-
mer, není tak docela přesný.

Senilní demence, typická zapo-
mínáním, je sice po něm nazvána,
ale v témže roce – 1907 – ji dale-
ko důkladněji popsal i jiný Ně-
mec: pražský židovský neuropato-
log Oskar Fischer. Zítra uplyne
75 let ode dne, kdy zemřel na sr-
deční selhání v Terezíně, kam byl
v roce 1941 deportován nacisty.

„Dnes se mezi odborníky sou-
dí, že přínos obou vědců pro po-
znání nemoci byl komplementár-
ní,“ řekl LN profesor Aleš Stuch-
lík z Fyziologického ústavu AV
ČR. Nevylučuje, že by se tedy
správněji mělo hovořit o Fischero-
vě-Alzheimerově nemoci.

Fischerovo jméno bylo pro ex-
perty znovuobjeveno až v roce
2008, kdy na něj upozornil Mi-
chel Goedert v časopise Brain.
„Nemoc by se určitě Alzheimero-
va-Fischerova jmenovat mohla,
ale výraznější aktivitu o změny
jsem nepozoroval,“ říká neurolog
Jakub Hort. Více čtěte na straně 4

Čech odsouzený v Súdánu
za špionáž byl propuštěn
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Alzheimerův rival byl z Prahy
Oskar Fischer učinil pro poznání senilní demence nejméně tolik co Alois Alzheimer
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Nabídka zboží
platí do 1. 3. 2017
nebo do vyprodání zásob.

BANÁNY

KRISTIÁN LÉKO
ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA Po nedávném návrhu
ČSSD na změnu daní přichází
další, tentokrát z dílny ANO.
A ve zcela opačném smyslu. „Li-
dem, kteří mají příjmy do 113 ti-
síc, bych chtěl daň snížit,“ ohlá-
sil šéf hnutí a ministr financí An-
drej Babiš na víkendovém sně-
mu ANO jedno ze svých předvo-
lebních témat. „S návrhem
ČSSD totiž nesouhlasím, je diskri-
minační,“ vysvětlil v rozhovoru
pro LN Babiš, který by tak mohl
oslovit voličsky atraktivní střed.
„Lidé s nižšími a středními pří-
jmy by si měli polepšit a ti s vyš-
šími příjmy zůstanou na svém,“
dodal Babiš bez bližších podrob-
ností. S nižším daňovým zatíže-
ním by mohl najít společnou ko-
aliční řeč s lidovci, Starosty,
ODS a TOP 09.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav
Sobotka reagoval, že ANO se po-
souvá směrem k ODS a TOP 09.
„Zaměstnanci, rodiny s dětmi
a senioři by měli zpozornět, ta-
hle pravicová parta jejich zájmy
hájit nebude,“ napsal Sobotka.
Pokračování na straně 2
Komentáře na straně 10

Zkušenost

Církev skoupí další půdu
Katolíci nově rozšířili svůj fond o investice do nemovitostí ● Kromě komerčních prostor by směřovaly i do zemědělství

Babiš kontruje:
Snížíme daně

inzerce

SLOUPEK LN

Oskar Fischer REPRO LN/BRAIN

92 milionů
korun
investovaly

předloni diecéze
do nákupu lesů a půdy

Mám svou vizi. Andrej Babiš na sněmu ANO uvedl, že jeho tým připravuje Vizi 2035. Delegátům představil její obálku. FOTO MAFRA – PETR TOPIČ


