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MARTIN RYCHL ÍK

PRAHA Svět se polévá kyblíky ledo-
vé vody. Činí tak na pomoc posti-
ženým amyotrofickou laterální
sklerózou (ALS). V Česku se již
polil ministr školství, ale i rektor
ČVUT, jenž nominoval svého brat-
ra: Jana Konvalinku, prorektora
Univerzity Karlovy pro vědu.

Ten výzvu přijal, ale na Face-
book připsal: „Pošlu určitý finanč-
ní příspěvek na konto boje proti
ALS, ale hlavně chci přispět na lé-
čení malé Katareeye Epp, dcerky
naší spolupracovnice, která má ná-
dorovou chorobu a vinou legislativ-
ní chyby nemá nárok na veřejné
zdravotní pojištění...“

Narážel na případ, o němž psaly
LN. Katareeya, čtrnáctiletá dcera
australských vědců, kteří pracují
v Akademii věd ČR, trpí rakovi-
nou. Protože však Eppovi nejsou
občany EU, nevztahuje se na jejich
děti zdravotní pojištění, které oni
běžně platí. A i když měla dcera ko-
merční pojistku, její limit činí
1,6 milionu korun. Při léčbě lymfo-
mu byl ale brzy překročen.

Děti cizinců z takzvaných tře-
tích zemí nemají nárok na veřej-
nou pojistku, neboť jsou vyňaty
z působnosti zákona č. 48/1997
Sb.; to může zasáhnout i rodiny
dalších vědců, kteří se hodlají
v Česku usídlit.

Rodiče získali část peněz od přá-
tel a rodiny. Pomoc jim nabídlo
i vedení Ústavu molekulární gene-
tiky AV ČR. Rodině poskytlo vý-
pomoc a počátkem srpna vypsalo
veřejnou sbírku. „Zatím se vybralo
něco přes milion, přispělo 286 lidí
včetně 107 zaměstnanců našeho
ústavu,“ řekl LN Václav Hořejší,
ředitel instituce, v níž jsou oba aus-
tralští výzkumníci zaměstnáni.

Hořejší s prosbou o pomoc oslo-
vil i firmy z klastru CzechBio
a ostatní akademiky. Příspěvek je
možné zasílat (až do odvolání) na
účet číslo 107-7861280237/0100
vedený u Komerční banky.

Dívku čekají další chemotera-
pie, celkem bude potřeba asi čtyř
milionů. „Oslovil jsem i všechny
poslance s žádostí o příspěvek
a hlavně i s žádostí o změnu záko-
na,“ dodává profesor Hořejší.

ŠÁRKA PÁLKOVÁ

PRAHA Na zastupitele ČSSD
a ODS v Příbrami míří trestní ozná-
mení kvůli podezřelé směně po-
zemků. Město údajně vyměnilo
parcely v hodnotě 11,5 milionu ko-
run za pozemky za 2,5 milionu. Fir-
ma Next Building přitom doplatila
jen necelý půlmilion. Směnu od-
souhlasil i tehdejší starosta Josef
Řihák, který oznámení považuje
za součást předvolebního boje.

„Je měsíc do voleb. Mně to při-
jde jako úmyslné podání trestního
oznámení, což je také trestný čin,“
uvedl pro server Lidovky.cz Ři-
hák. „Ale pokud někdo podal trest-
ní oznámení, tak ať se to šetří. Já
s tím nemám žádný problém,“ do-
dal bývalý středočeský hejtman
a stávající senátor.

O zpochybňované směně hlaso-
valo příbramské zastupitelstvo
v květnu 2011. Město získalo poze-
mek kolem supermarketu Albert
o výměře asi 2500 metrů čtvereč-
ných. Firma Next Building dostala
na oplátku parcely o rozloze čtyři-
krát větší, navíc podle samotného
města ležící v atraktivní lokalitě

v ulici Evropská, která spojuje měs-
to s rychlostní komunikací na Pra-
hu. Trestní oznámení podal 1. září
na příbramskou policii bývalý
právník krajského úřadu.

Kontrakt tehdy nedoporučil od-
bor koncepce a rozvoje města Pří-
bram. „Budova (Albert – pozn.
red.), kterou tento pozemek obklo-
puje, je ve vlastnictví soukromých
subjektů, proto se jeví logické, aby
společnost (Next Building – pozn.
red.) nabídla tento pozemek právě
těmto subjektům,“ uvedl odbor ve
stanovisku. O parcelách u Evrop-
ské pak dodal, že „závisí na úvaze
samosprávy, jedná se o velice
atraktivní komerční zónu“.

Také na toto stanovisko se odvo-

lávali tehdejší opoziční zastupitelé
za TOP 09 a KSČM, kteří se smě-
nou nesouhlasili. Vyplývá to ze zá-
pisu z jednání, který mají LN k dis-
pozici. Jan Cikler (TOP 09) se
podle zápisu navíc podivil, že ke
směně neexistuje žádné cenové
srovnání. „Nevím, proč tu není od-
had pozemků jako v předchozím
bodě,“ namítl na zastupitelstvu.

A právě na cenovou nerovno-
váhu upozorňuje trestní oznámení.
Z cenové mapy pozemků z roku
2011 vyplývá, že zatímco město
získalo parcelu v hodnotě 2,5 mili-
onu, soukromá firma si polepšila
o pozemky za téměř 11,5 milionu.
Příbrami přitom firma Next Buil-
ding doplatila necelých 500 tisíc.

Jak byla výše doplatku vypočítá-
na, není jasné. „Pokud existuje
trestní oznámení, nebudeme se
k této věci prozatím vyjadřovat,“
reagoval na dotazy LN místostaros-
ta Příbrami Ivan Šedivý z ČSSD.
Na podrobnosti směny už si ne-
vzpomněl ani exstarosta Řihák.

Jediného jednatele firmy Next
Building Martina Knola se nepoda-
řilo zastihnout. Samotná firma už
neexistuje, zanikla koncem roku
2011 sloučením s jinou společnos-
tí a nyní působí pod názvem Park
Evropská Dvě. Název přitom napo-
vídá, proč měla firma o pozemky
zájem – pronajímá a prodává budo-
vy vystavěné právě v lokalitě sou-
sedící s Evropskou třídou.

Směnu zastupitelstvo schválilo
17 hlasy ČSSD a ODS, proti bylo
pět zastupitelů za TOP 09
a KSČM. „My jsme tehdy podáva-
li protinávrh, bohužel nás hlasova-
cí mašinerie ODS a ČSSD přehla-
sovala,“ vzpomíná Václav Švenda
z TOP 09. Podle trestního oznáme-
ní vznikla Příbrami škoda bezmála
8,5 milionu a zastupitelé se dopus-
tili trestného činu porušování po-
vinnosti při správě cizího majetku.

Původní majitel Celková výměra Cena za m2 Hodnota pozemků
pozemků v m2 podle cenové mapy v době směny

v Kč v Kč
Next Building 2462 m2 1000 Kč 2 462 000 Kč
Město Příbram 10 365 m2 1100 Kč 11 401 500 Kč

Doplatek společnosti Next Building 463 676 Kč

SEBEVRAH VE STŘEŠOVIC ÍCH

Muž chtěl darovat
orgány, tak se přišel
zabít do nemocnice
PRAHA Policie včera dopoledne
zadržela muže, který v budově ur-
gentního příjmu střešovické ne-
mocnice ohrožoval přítomné
zbraní. Podle mluvčí nemocnice
Jitky Zinke chtěl spáchat sebe-
vraždu a tělo věnovat na orgány.
Policisté jej paralyzovali pomocí
taseru. Při události nebyl nikdo
zraněn, muž je nyní v péči psychi-
atrů. Je podezřelý z trestného
činu nebezpečného vyhrožování.

Zřejmě opilý sedmačtyřicetile-
tý muž podle mluvčího pražské

policie Tomáše Hulana chvílemi
zbraní ohrožoval sestry a lékaře.
Zbraň si přiložil i ke své hlavě.
Při policejním zákroku ještě dva-
krát promáčkl spoušť revolveru.
„Naštěstí neúspěšně, neboť právě
ve dvou komorách bubínku ne-
měl náboje,“ uvedl mluvčí. Dosa-
vadní zjištění podle něj nasvědču-
jí tomu, že muž jednal „v notně
podroušeném stavu“. čtk

ZABITÉ ANTILOPY Z PRAHY

Africká asociace
vyšetřuje zoo v JAR
PRAHA/JOHANNESBURG Zoo v Jo-
hannesburgu, kam z Prahy mířily
nakonec utracené antilopy sitatun-
ga, má od 25. srpna pozastavené
členství v Africké asociaci zoolo-

gických zahrad a akvárií (PAA-
ZAB), která mimo jiné organizu-
je chovné a výměnné programy.
Zatím jde o dočasné opatření do
konečných závěrů vyšetřování to-
hoto případu, uvedla asociace na
svých internetových stránkách.
Osm antilop bylo utraceno údaj-
ně kvůli chybějícímu veterinární-

mu vyšetření. Do Jihoafrické re-
publiky se dostaly v pátek 1. srp-
na letecky přes Frankfurt nad Mo-
hanem, úřady jejich dovoz zaká-
zaly. Měly být vráceny zpět,
nebo utraceny, načež o dva dny
později byly usmrceny.

Ředitel pražské zoo Miroslav
Bobek byl případem rozhořčen.
Zvířata podle něj měla všechna vy-
šetření, která jihoafrická strana po-
žadovala. Poukázal rovněž na lax-
ní přístup jihoafrické zoo, která na-
víc plánovala darovaná zvířata ob-
ratem prodat soukromníkovi. Oka-
mžitě na tyto skutečnosti dopisem
upozornil výkonného ředitele svě-
tové asociace WAZA Geralda Dic-
ka.Vyšetřování případu zatím ne-
bylo definitivně uzavřeno. „Při-
nést by to mělo to, aby se podobná
věc nemohla opakovat, přinejmen-

ším mezi členskými zahradami
WAZA,“ uvedl Bobek. čtk

ZBRAŇOVÁ AMNESTIE

Žena našla doma
semtex, šla s ním po
brněnských ulicích
BRNO Na policejní stanici v cent-
ru Brna přinesla žena téměř čtvrt
kilogramu plastické trhaviny
semtex, které se chtěla zbavit při
současné zbraňové amnestii. Naš-
la ji při vyklízení sklepa, kam si
ji patrně uložil její nyní už zesnu-
lý manžel. Pracoval jako střelmis-
tr. Trhavinu odvezli k likvidaci
pyrotechnici. Žena si neuvědomi-
la, jak nebezpečná by mohla být
červená plastická hmota, kterou

ve sklepě při úklidu objevila. Na-
padlo ji, že by mohlo jít
o semtex, ale protože si tím neby-
la jistá, šla se na to zeptat na poli-
cejní stanici v Příční ulici. Svůj
nález vzala s sebou.

„Opakovaně upozorňujeme,
že jakékoli předměty připomínají-
cí trhaviny nebo nevybuchlou
munici by lidé neměli nikam no-
sit. O takovémto nálezu je nutné
ihned informovat krizovou linku
158,“ sdělila policejní mluvčí Pet-
ra Vedrová. Podobné překvapení
jako policisté z oddělení v brněn-
ské Příční ulici zažili počátkem
srpna jejich kolegové v Rajhra-
dě. Tam zase žena přinesla funkč-
ní výbušku, kterou našla při úkli-
du rodinného domku po zesnu-
lých rodičích. Kvůli tomu muse-
lo být oddělení vyklizeno. čtk

Vědci se skládají, aby
kolegům zachránili dítě

ONDŘEJ STRATIL ÍK

SLIAČ/PRAHA Ještě v průběhu září
projdou základny v Čáslavi a slo-
venské Sliači detailní kontrolou.
Několik expertů posoudí, jestli
mají takové zázemí, aby mohly
přijímat nadzvukové letouny sou-
sedního státu. Tedy v Čáslavi za-
staralé stroje Mig-29 a na Sliači
zase české supersoniky Jas-39
Gripen. Na společném cvičení se
pak personál proškolí, aby zvlá-
dal obsloužit i stíhačky druhého
státu, a faktické sbližování obou
letectev může začít.

Umožňuje to čerstvě podepsa-
ná deklarace, k níž Česko, Slo-
vensko a Švédsko přistoupily mi-
nulou sobotu na Sliači.

„Směřujeme k vybudování
maximálně integrované proti-
vzdušné obrany. Založením troj-
stranné pracovní skupiny se
země dostávají přes další milník,
a to k tomu, aby nakonec byla
slovenská strana maximálně
a rychle připravená k servisová-
ní a případnému zavedení letou-
nů typu Gripen,“ komentoval po-
depsanou dohodu Daniel Košto-
val, státní tajemník ministerstva
obrany.

Jeho slovenský protějšek Mi-
loš Koterec při té příležitosti po-
tvrdil informaci, kterou LN při-
nesly už loni v prosinci. Tedy že
po skončení servisní smlouvy na
letouny Mig-29 si Bratislava poří-
dí švédské supersoniky.

„Po roce 2016 plánujeme spo-
lečně s Českou republikou provo-
zovat stejný typ stíhacích letou-
nů, což oběma stranám výrazně

ušetří finanční prostředky v ob-
lasti logistiky a výcviku,“ popsal
Koterec.

Zatím ale není jasné, kdy si Bra-
tislava zamýšlených šest až osm
letounů skutečně obstará. Celkem
reálně tak může dojít k situaci, že

se slovenský vzdušný prostor ocit-
ne bez nadzvukového letectva.

Díky čerstvé smlouvě budou
moci nebe nad Tatrami hlídat čes-
ké stroje. Náčelník generálního
štábu Petr Pavel už dřív upřesnil,
že úkol dokážou jeho lidé bez ali-

anční výpomoci plnit po dobu
čtvrt roku se čtyřmi gripeny.
„Hodně hrubé odhady počítají, že
za hodinu takové operace by-
chom si účtovali zhruba milion
korun,“ citovaly LN už dříve jiné-
ho stratéga ministerstva obrany.

Až potom obě letectva začnou
operovat na stejných supersoni-
cích, padne i poslední zábrana ztě-
žující zrod společné česko-sloven-
ské letky.

Podle současných propočtů
skvadronu sestaví dvacet strojů,

další dva budou trvale vyčleněny
pro spojenecké operace.

Hlavní základnou by byla Čá-
slav, pobočnou Sliač.

Švédové nabídli dlouhý
pronájem
Praha i Bratislava chtějí koopera-
ci rozjet co nejdřív. Proto jejich
plány obsahují variantu, že letou-
ny jedné země budou plynule pře-
létávat k sousedovi. Jde o situa-
ce, kdy stíhačky doprovázejí ne-
komunikující letadlo a na hrani-
cích je předávají další hlídce.
K tomu už za pár měsíců nebude
mezi Českem a Slovenskem do-
cházet. Migy tak třeba v rámci
takzvaných cross-border opera-
tions provedou němý letoun ještě
nad celou Českou republikou až
ke třetímu státu. A pokud jim do-
jde palivo, dosednou v Čáslavi
a načerpají je.

Opačně zase přistávání gripenů
na Sliači bude mít jeden praktic-
ký význam pro slovenské ozbroje-
né síly. Jejich technici si budou
moci v předstihu nacvičit servis
švédských supersoniků, ještě než
budou mít vlastní.

I když Bratislava přemítala,
jestli se zaměřit na stíhačky F-16,
nebo dát přednost strojům Jas-39
Gripen, Stockholm nyní vítězí
i proto, že dokázal zemi nabíd-
nout dlouhodobý pronájem. Slo-
vensko tedy využije stejný model
jako Česká republika. Na jiný způ-
sob modernizace nadzvukového
letectva totiž aktuálně východní
sousedé nemají peníze. Armáda
je tam na tom s financemi ještě
hůř než u nás.

Rozdíl v ceně 9 milionů, doplatili 500 tisíc
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■ Sobotním podpisem deklarace
o spolupráci v oblasti více-
účelových taktických letadel
mezi Prahou, Bratislavou
a Stockholmem se otevřela
cesta k propojení české
a slovenské stíhací letky.

■ Prvním stupněm bude
otevření letišť v Čáslavi a Sliači
pro obě letectva.

Až si Bratislava pořídí stroje
Jas-39 Gripen (na snímku) stejně jako Češi,

sestaví obě země společnou skvadronu

■ Česko: 14 strojů Jas-39 Gripen pronajatých
do roku 2027 za 21,4 miliardy

■ Slovensko: 12 letounů Mig-29 (v provozu
jen osm) bude sloužit do roku 2016, kdy končí
servisní smlouva

Současný stav
stíhacích letek

Propojení vzdušných sil
■ Dalším krokem bude možnost provádět
air-policing nad sousedním státem.
Tato situace reálně hrozí Slovensku,
které se po roce 2016 ocitne bez
nadzvukového letectva.

■ Už dřív Praha
nabídla, že je schopná
vyčlenit čtyři supersoniky
pro střežení slovenského nebe
po dobu čtvrt roku.

Sliač
pobočné letištěČáslav

hlavní základna
společného projektu

ZPRÁVY DNE

Podepsáno. Letectva zahájila slučování
Slovensko potvrdilo, že chce stejně jako Češi supersoniky Jas-39. Navíc připravuje variantu, že se ocitne bez vlastních stíhaček

Řihák musí vysvětlit směnu parcel


