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Praha (zuj) - Nejpodivnější akcio-
vý obchod posledních let dospěl do
poslední fáze. Akcie, které udělaly
ze Stanislava Grosse oficiálního mili-
onáře, teď vlastní jeho „starý zná-
mý“, miliardář Tomáš Chrenek.

Kruh se tak symbolicky uzavřel.
Tomáš Chrenek má teď pod svou
kontrolou celou firmu Moravia Ener-
go, jejíž akcie Gross velmi levně na-
koupil a se ziskem prodal. A Stanisla-
vu Grossovi zbyly utržené peníze, za
které postupně nakupuje nemovitos-
ti – v Praze i na americké Floridě.

Servery Aktuálně.cz a iHNED.cz

včera informovaly o tom, že Chren-
kem ovládaná firma Enias koupila
od podnikatele Pavola Krúpy „Gros-
sovu“ třetinu společnosti Moravia
Energo a nyní vlastní firmu ze sta
procent. „Nebudeme to vůbec ko-
mentovat,“ řekla mluvčí společnosti
Dušana Chreneková, miliardářova
žena. Nechtěla prozradit ani to, za
kolik podíl firma získala.

Manažeři Arca Capital cenu také
neuvedli, ale prohlašovali, že od
Chrenka přišla tak výhodná nabídka,
že ji zkrátka nešlo odmítnout.

Pokračování na str. A3

Pasadena, Praha - „Třicet metrů.
Dvacet metrů. Patnáct metrů. Modul
dosedl a hlásí se z Marsu!“ zakřičel
do všeobecného napětí vesele inže-
nýr Brent Shockley v pasadenské
centrále Amerického úřadu pro letec-
tví a kosmonautiku.

Šéf projektu Barry Goldstein si
mohl konečně po pěti letech příprav
zhluboka oddechnout. Sondě Phoe-
nix se v noci na včerejšek v 1.53 na-

šeho času povedlo úspěšně přistát v
arktické oblasti u polárních čepiček.
Poprvé v historii. Pokud bychom to
porovnali se Zemí, ukončila svou
dlouhou cestu v Grónsku.

„Sonda si nemohla manévr vy-
zkoušet. Šla na přistání rovnou z ves-
míru,“ řekl MF DNES ředitel české
kosmické kanceláře Jan Kolář.

Odborníci z americké NASA se
tak maximálně přiblížili k místům,

kde by podle jejich předpokladů
měla být voda. Právě honba za živo-
todárnou tekutinou je hlavním úko-
lem sondy. Už první zaslané snímky
nepřímo podle obrazců v půdě nazna-
čují, že by tam mohl být led. Teku-
tou vodu tu odborníci neočekávají.

„Pokud by se na rudé planetě na-
lezlo větší množství vody v jakémko-
liv skupenství, zvyšuje se šance, že
zde kdysi mohl být život,“ řekl od-

borník na kosmonautiku Antonín Ví-
tek. „Bez ní je to málo pravděpodob-
né,“ dodal Jan Kolář.

Pro vznik života je důležitá i exis-
tence složitých organických látek v
půdě rudé planety. Phoenix se je po-
kusí odhalit z okolní půdy v chemic-
ké laboratoři na svém trupu. Vzorky
nasbírá pomocí takřka dva a půl met-
ru dlouhého bagru, který bude schop-
ný rýt až půl metru hluboko.

Úspěšné přistání sondy na Marsu
přiblížilo Spojené státy k vyslání člo-
věka na tuto planetu. Po dvaatřiceti
letech totiž modul úspěšně použil
brzdné rakety, kterými bude muset
být vybavena každá pilotovaná rake-
ta. Šéf NASA Michael Griffin před-
pokládá, že noha člověka by měla na
Marsu stanout v roce 2037.

Podle Jana Koláře americký
úspěch nemůže znovu vyvolat sou-

boj mezi velmocemi o dobytí Marsu.
„Rusům chybějí peníze a Američané
jsou ve výzkumu dvacet let před
nimi,“ vysvětlil.

Sonda nemá jen vědecký účel. Ve
svých útrobách skrývá mini DVD s
nejznámějšími díly světové sci-fi lite-
ratury. Pro případ, že by ji někdo
v budoucnu našel.

KAMIL STRUHA
Podrobnosti o přistání na str. A6

Praha (tys, pan) - Rekordně drahá
nafta patrně již brzy zdraží také ces-
tování autobusy.

Od začátku roku, kdy většina do-
pravců naposled zvyšovala svoje
ceny, litr nafty podražil už o zhruba
tři koruny.

Někteří dopravci proto zdražili
na dálkových linkách. O několik ko-
run více od začátku května stojí ces-
tování mezi Hodonínem a Brnem či
Uherským Hradištěm a Prahou.

„Náklady na naftu se nám zvedly
o patnáct procent, plánujeme proto
zdražování o stejné procento,“ po-

tvrdil generální ředitel ČSAD Semi-
ly Tomáš Roubíček.

Složitější situace je na místních
linkách, kterými lidé pravidelně do-
jíždějí do práce či do školy. Dopra-
vu na nich si objednávají kraje, kte-
ré dopravcům doplácejí ztrátu z je-
jich provozování. Přitom firmy po-
třebují ke zvýšení jízdného právě
souhlas kraje. „Moc možností není
– buď se zvýší cena jízdného, nebo
dotace od krajského úřadu. Anebo
to bude kombinace obojího,“ uvedl
šéf ČSAD Autobusy Plzeň Miro-
slav Hucl.

„Dopravci chtějí situaci řešit, ale
jen těžko najdeme v rozpočtu pení-
ze na to, abychom jim zvýšili příspě-
vek, proto bych nejpozději do kon-
ce prázdnin očekával zdražení,“ uve-
dl středočeský radní pro dopravu
Karel Vyšehradský.

Drahá nafta zvyšuje také cenu, za
kterou přepravují zboží kamionové
firmy. Podle jejich zástupců jim ná-
klady vzrostly nejméně o desetinu.
Zvýšení ceny za dopravu zboží se
přitom obvykle promítne následně i
do jeho ceny v obchodě.

Více informací na str. B2

Velký projekt
pro rodiče malých
dětí po celý
týden
v MF DNES.

DÍTĚ V MF DNES

Pozor! Atentátníci!“ vykřikl 27. květ-
na 1942 řidič třetího muže nacistické
říše Reinharda Heydricha Johannes

Klein, když si na chodníku všiml parašutis-
ty Josefa Gabčíka se samopalem.

Heydrichova reakce byla překvapivá.
Místo aby přikázal šlápnout na plyn a zmi-
zet z dosahu parašutistů, zařval: „Okamži-
tě zastavit!“

Gabčík s Heydrichem si v tom okamži-
ku hleděli do očí. Z pouhého metru a půl.
Špičkově vycvičený voják, jemuž selhal sa-
mopal, a jeho oběť generál SS.

Poprvé po šestašedesáti letech se dozví-
dáme detaily o jedné z nejvýznamnějších
protinacistických akcí Čechoslováků ze

zprávy šéfa vyšetřovací komise SS-Haupt-
sturmführera Heinze Pannwitze.

Dokument vlastní v Česku pouze dva
muži: Vojtěch Šustek z pražského archivu

a badatel Jaroslav Čvančara, kteří jej po-
skytli i MF DNES. Pannwitzovu zprávu na-
šel v newyorském archivu australský novi-
nář Stanislav Berton a předal ji Čvančaro-

vi. Vše nasvědčuje tomu, že Pannwitz ji
psal pro Adolfa Hitlera. Nacistické archivy
si Američané odvezli jako válečnou kořist.

„Pro Heydricha i Gabčíka muselo být
‚setkání‘ velmi stresující. Jen stresem lze
vysvětlit, že Heydrich rozkázal zastavit,“
míní šéf protiteroristického policejního ko-
manda Libor Lochman. A krajně vypjatá si-
tuace limitovala podle něho i Gabčíka.
„Vždyť si to představte: přihlásíte se k ris-
kantnímu výsadku, měsíce se připravujete
k likvidaci pohlavára Třetí říše, skrýváte
se... a v té nejdůležitější chvíli držíte místo
samopalu jen kus železa a musíte se rozho-
dovat ve zlomcích sekund,“ říká Lochman.

Pokračování na str. A4

Unikátní
dokument BBC
Další dvě epizody naučného seriálu K novinám
o oceánech v prodeji s MF DNES jen za 39 Kč

Předplatné: 225 555 522

Ušetřete 100 Kč
s MF DNES
Kupon na slevu najdete
v dolním rohu této strany

DNES ČTĚTE

Příloha Peníze
Kolik stojí dítě? Na jaké výdaje se
připravit? Jak naspořit dítěti milion?

Příloha Hi-tech
Hlídací elektronika. Poradíme vám,
jak vybrat správnou chůvičku.

Příloha Zaměstnání
Jesle ano, či ne? Kdo pohlídá dítě:
školky, nebo chůvy? A kolik to stojí?

ZÍTRA V MF DNES

Příloha Bydlení
Dítě v bytě? Co musíte doma změnit,
když se narodí dítě.

Příloha Auto
Jak vybrat rodinný vůz. Test deseti aut. Nové odhalení:

Střelec Gabčík
hleděl Heydrichovi
(na snímku) do očí
jen z metru a půl.

Počasí dnes

26 / 28 °C

PRVNÍ SNÍMKY. Krátce po přistání Phoenix poslal snímky. Pokud
jde o vodu, je to slibné! Povrch je „správně zvlněný“. FOTO: NASA

TO JE SEN! Dopadlo to lépe než v mých nejlepších snech, radoval se
šéf projektu Barry Goldstein FOTO: AP

JE TAM LED? Sonda Phoenix bude speciálním malým bagrem hle-
dat led pod povrchem Marsu KRESBA: NASA

Zastavit! křičel Heydrich. A to neměl
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Odstřihněte se od
nevýhodné hypotéky!

Refinancujte s Volksbank.
www.lidskesplatky.cz
Volejte zdarma 800 133 444
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Autobusy si objednají zelenou vlnu

praha
Zprávy z vašeho města

Jak s kulturními granty? Od 14.00 odpoví pražský radní Richter na www.idnes.cz/richter

Kruh se uzavřel. Chrenek
má akcie, Gross miliony

139,-
Kč

Cena s kuponem

Kupon 
na slevu DVD

39Kč

2 MODRÁ
PLANETA

MODRÁ 
PLANETADVD

Tady Mars. Phoenix se hlásí
Americká sonda Phoenix přistála na Marsu. Poprvé v historii na severu planety. Hledá vodu pro pilotované lety

Drahá nafta zdraží autobusy
Jízdné na dálkových trasách roste. A poroste dál – až o patnáct procent


