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Sexuální kontrarevoluce
Hlavním trendem v sexuálním chování Čechů je zodpovědnost. Vyplývá
to z výsledků aktuálního sexuologického výzkumu strana 4
NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

STŘEDA 22. DUBNA 2009

CENA 14 Kč (Předplatné 13 Kč*)

Haškův třetí návrat

Čunek: ČEZ drží
vládu v hrsti

Ve 44 letech bude chytat za Pardubice

PRAHA Jiří Čunek včera tvrdě zkritizoval úzké vazby mezi českými
politiky a státem ovládanou elektrárenskou společností ČEZ.
„Místo toho, aby vláda a politici
upravovali prostředí, v (kterém funguje) ČEZ, tak ČEZ upravuje prostředí ve vládě,“ prohlásil šéf lidovců v rozhovoru pro LN. Podle předsedy KDU-ČSL toho ČEZ dosahuje mimo jiné tím, že „sponzoruje
aktivity, které jsou propojeny s aktivitami politických stran“.
Čunek to řekl v souvislosti se
zveřejněním svého návrhu na regulaci cen elektrické energie v České
republice. Včera ho šéf KDU-ČSL
oficiálně přednesl na schůzce s designovaným premiérem Janem Fischerem, ale nedočkal se žádné odezvy. „Žádný písemný návrh jsem
na dnešním setkání nedostal, Jiří

Čunek mě s ním pouze ústně seznámil. Předpokládám, že ho dostanu,“ řekl po setkání Fischer. Čunek
si od Fischera slibuje, že může prosadit regulaci cen elektřiny jako
premiér, který není svázaný s politickými stranami „sponzorovanými“ ČEZ.
„Někam ten ČEZ jde,
a jinde nejde“
Jeho kritiku ale členové vlády odmítají. „Tak to by měl pan předseda Čunek nějak doložit. Já rozhodně v takových aktivitách nejsem
a vůbec nevím, co tím myslel,“ řekl
LN ministr dopravy Petr Bendl.
Jak má sponzorování politických
stran firmou ČEZ fungovat, příliš
nepřiblížil ani Čunek. „Někdo třeba
chce sponzorovat nějaké družstvo,
třeba hokejisty. A někam ten ČEZ
jde, a jinde nejde,“ naznačil jen.
ČEZ sponzoruje například basketbalový tým ČEZ Basketball Nym-

Foto LN - Jindřich Mynařík

Šéf KDU-ČSL kritizuje těsné vazby mezi politiky a firmou ČEZ

PAVLA KOZÁKOVÁ
JAROSLAV PLESL, DAVID HLUŠTÍK

burk, který vede právník Miroslav
Jansta, napojený na ČSSD. Firma
dává peníze i karlovarskému filmovému festivalu, kde se politici ukazují v doprovodu hereckých hvězd.
Vliv elektrárenské společnosti
podle Čunka vede k tomu, že se politici bojí firmu jakkoli regulovat.
„Projevuje se to jednoznačně v tom,
že kdokoli se ozve proti ČEZ, tedy
proti těm ohromným ziskům, které
tam jsou, proti manažerským odměnám, tak v zásadě zůstává za chvíli
osamocen. Politici tuto otázku absolutně neřeší,“ tvrdí Čunek.
ČEZ včera na obvinění z politického sponzoringu reagoval jen
obecně. „Určitě nemusíme sponzorovat nic, ale ocitli bychom se asi
pod větším tlakem. Například z okolí elektráren jsme obviňováni, že dáváme málo. Kde je tedy ta správná
hranice?“ sdělila LN mluvčí společnosti ČEZ Eva Nováková.
Další informace na straně 15

ÚHEL POHLEDU

Do Česka míří bývalý
vůdce Ku-klux-klanu
MILOŠ ČERMÁK
novinář

Tři přihlášky?
Děkuji, ne. Radši
něco lepšího

M

ám dnes pěkné nervy.
Obě děti dělají přijímačky na střední školu. Nemám však vůbec dobrý pocit z nového systému, který platí
právě od letoška.
Doma jsme oslavovali, když
před nějakými dvěma lety deklarovala Topolánkova vláda, že
chce změnit školský pomník Petry Buzkové jménem „jedna přihláška“. Ten byl nelogický a špatný na první pohled, protože vedl
k průměrnosti a sázce na jistotu.
Kdy by riskoval, když k dispozici byl jen jeden pokus? Na vynikající školy se pak paradoxně hlásilo někdy i méně žáků než na ty
průměrné. Navíc se masy uchazečů nelogicky přelévaly rok od
roku podle toho, jaký byl kde
zrovna zájem. Jenže s oním ročním zpožděním, takže výsledek
byl kontraproduktivní.
Pokračování na straně 12

PRAHA V sobotu pochodovali Ústím nad Labem neonacisté. V noci někdo vhodil zápalné lahve do domku
romské rodiny ve Vítkově.
A jen týden po těchto událostech přijede do Česka
Američan David Duke – někdejší
vůdce
rasistického
hnutí
Ku-klux-klan. Pozvali ho neonacisté v čele se známým extremistou Filipem Vávrou. Duke měl během
své návštěvy vystoupit na dvou
přednáškách v Praze a na jedné
v Brně. Na nich plánoval představit

Vězení pro
otce popálené
holčičky
JOSEF HYMPL

PRAHA/VÍTKOV Romskou rodinu z Vítkova u Opavy, na jejíž
dům o víkendu zaútočili zápalnými lahvemi dosud neznámí žháři,
stihla další rána. Otec dvouleté
Natálky, která s těžkými popáleninami stále bojuje o život, byl včera z opavské nemocnice převezen
do vězeňského zdravotnického zařízení v Praze na Pankráci.
Řízením automobilu bez platných dokladů totiž v roce 2007
porušil podmínku a za mřížemi
má nyní strávit jeden rok. Jeho jedinou šancí tak zůstává případná
prezidentská milost.
Předání do věznice si vyžádal
Okresní soud v Přerově, podle kterého se muž vyhýbal nástupu trestu. „V roce 2003 byl odsouzen za
krádež a poškozování cizí věci na
jeden rok s čtyřletou podmínkou.
Správní orgán mu o rok později zakázal řízení automobilů. V roce
2007 byl policií chycen při řízení
bez platného řidičského oprávnění,“ uvedl pro LN místopředseda
přerovského soudu Jiří Barbořík.
Dodal, že muž si vloni odseděl čtyři měsíce kvůli maření úředního
rozhodnutí a nyní měl nastoupit
na rok kvůli porušení podmínky.
Pokračování na straně 2

JSEM ZPĚT! Dominik Hašek včera oznámil, že se vrací do branky.
SLOUPEK LN

svou knihu Moje probuzení, kterou odborníci přirovnávají k Hitlerovu Mein
Kampf. Jeho páteční přednáška, která měla proběhnout v areálu Univerzity
Karlovy v Praze-Jinonicích, se neuskuteční. Univerzita ji
zrušila. „A to kvůli osobě pana Dukea a tomu, že není možné zakázat
volný vstup na přednášku, které se
chtěli zúčastnit i představitelé neonacistické scény,“ vysvětlil mluvčí
univerzity Václav Hájek.

I populista může
mít pravdu
DANIEL KAISER

Z

1983. Začátky v československé reprezentaci
Foto ČTK

1997. Nejlepší brankář slavné
NHL
Foto ČTK/AP

1998. Národní hrdina oslavuje
naganský triumf.
Foto ČTK

2008. Končím! Loni s druhým
Stanley Cupem
Foto ČTK/AP

Pokračování na straně 3

Kanada vyzývá úřady:
Zastavte zprostředkovatele
PRAHA Kanadské velvyslanectví
v Praze včera vyzvalo Česko, aby
rázně zakročilo proti zprostředkovatelům odchodu Romů za oceán.
Kanaďané tak reagovali na pondělní článek Lidových novin, které informovaly o tom, že odjezdy Romů
do Kanady, kde posléze žádají
o azyl, jsou velmi dobře organizované a mají ekonomický podtext.
„Minulý týden kanadská vláda
vyzvala českou vládu, aby podnikla rázná opatření proti bezohled-
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ným zprostředkovatelům, jelikož
se má za to, že to jsou právě oni,
kdo stojí za výrazným nárůstem počtu žadatelů o status uprchlíka přijíždějících do Kanady,“ uvedla ambasáda ve svém prohlášení.
Loni o azyl v Kanadě požádalo
853 českých občanů. Letos v lednu
a únoru už to ale podle čísel, které
má k dispozici ombudsman Otakar
Motejl, bylo 570 Čechů. Kanada zatím o znovuzavedení víz neuvažuje.

PRAHA Potvrzeno: slavný hokejový gólman Dominik Hašek, strůjce olympijského vítězství z Nagana, se vrací do branky. Čtyřiačtyřicetiletý Hašek se s hokejem rozloučil před rokem, když s týmem
NHL Detroit Red Wings získal Stanley Cup. Od příští sezony bude
hrát v Pardubicích, kde s hokejem v roce 1981 začínal. Pro Haška je
spo
to už třetí návrat na led: poprvé se loučil před deseti lety.

Pokračování na straně 3

Další informace na stranách 24 a 25

dá se, že nechuť předsedy
KDU-ČSL Jiřího Čunka
podpořit Fischerovu vládu
měla i jiné důvody než jen to, že
jeho hlavní stranický rival Miroslav Kalousek ji podpořit chtěl.
Čunek se rozhodl, že lidovci
mají do voleb jít z opravdické
opozice.
Proto teď vypráví, jak ČEZ
upravuje prostředí ve vládě. V té
vládě sám dlouho seděl, bránil se
z ní odejít, když ho z ní před rokem a čtvrt jeho kolegové vyhazovali, a jen co to šlo, se do ní zase
vrátil. Tehdy jsme od něj o podřízenosti vlády energetickému koncernu neslyšeli. Z Čunka evidentně mluví populista, zlevnit elektřinu na trhu by bylo docela těžké.
Naopak o skrytém sponzorování politických stran firmou
ČEZ, jímž předseda lidovců vysvětluje poddajnost státu vůči
této firmě, nepochybuje mimo
záznam ani řada dalších politiků. Jsou to naše peníze přerozdělené vybraným štastlivcům.
O zákazu sponzorství z (polo)
státních peněz by se nemělo přestat uvažovat jen proto, že s tím
přišel Jiří Čunek. Někdy může
mít pravdu i populista.
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Diskuse nad efektem protikrizových opatření vlády
Jan Mládek

Oldřich Vojíř

Ekonomický expert
ČSSD

předseda Hospodářského
výboru PS PČR

LIDOVÉ NOVINY
9 770862 592012

09094

ROČNÍK XXII - ČÍSLO 94

Antonín Šípek

ředitel Sdružení automobilového průmyslu

Aleš Michl
analytik Raiffeisenbank

lidovky.cz

DNES VE 21:05

Navštivte náš zpravodajský server

www.lidovky.cz

CENY V ZAHRANIČÍ
Německo, Rakousko 1,70 € | Slovensko 0,83 €/25 SKK

PŘEDPLATNÉ

22 55555 33

* průměrná cena za jeden výtisk při roční frekvenci platby

