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Producent Pretty Woman se přiznal, že byl léta izraelským
špionem
26. listopadu 2013 8:í5

Ve filmovémeákulisí se o tom již několik let potichu hovořilo. Slavný hollywoodský producent izraelského

původu Arnon Milchan je špion, Ten toto nařčení dlouho odmítal, Před pár dny se však přiznal a pofurdil

!!mo.i|né mnohaletou

Milchan je považován zajednoho z nejúspěšnějších hollywoodský,ch producentů. Na svém kontě má přes

120 filmů, mezi které patří například oceňované snímky Klub rváčů, L.A.- Přísně tajné, ĎaUův advokát nebo

Pretty Woman, Po mnoho let však mimo milionor4ýclr Ťi|mov,ých qýdělků vedldruhý život,

O jeho "špionské" práci pro lzrael se spekuluje již mnoho let. Podle ieho dva roky staré neautorizované

biografie v 60. až 80. letech, kdy už v zámolí slavil velké producentské úspěchy, pracoval pro izraelskou

zpravodajskou službu Lakam.

Samotný Milchan se k těmto nařčením veřejně nevyjadřoval. To se však změnilo v pondělním vysílání

izraelské televizní stanice channel 2.

V investigativním pořadu Uvda se totiž Milchan ke všemu přiznal. '9ělaljsem to pro svott zqni_ai§em na tg

pyšný," cituje Milchana server telpgraph.co.uk.

Spolupráce se slavnými režiséry a miliardové jmění

Arnon Milchan Ifoto: Profimedia.cz
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Milchan, dnes 68letý producent, založil mnoho let po svém příchodu do Hollywoodu produkční společnost

New Regency.Za svou kariéru spolupracoval s takoqými režisérskýmijmény jako Martin Scorsese, Roman

Polanski, Sergio Leone nebo Oliver Stone. Velmi blízké přátelství ho pak pojilo s hercem Robertem De

Nirem, ktený se mimo jiné objevil také ve vysílání stanice Channel 2.

"Slyšeljsem o tom (že Milchan spolupracuje s izraelskou vládou), ale nebyljsem si tím jis{ý. Tak jsem se ho

na to jednou zeptal a on mi odpověděl, žeje |zraelcem a samozH ' svěřil

se De Niro.

Podle časopisu Forbes se Milchanův majetek v březnu 2012 odhadoval na 3,8 miliardy dolarů (asi 76-

miliard korun) a je tak šestým nejbohatším lzraelcem.
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