MLADÁ FRONTA

18,- Kč (Předplatné 16,50 Kč*) XXIII/22

Vysočina

Pomeranče

2 kg + 1 kg ZDARMA
1 kg = 22,45 Kč

První jméno z Budínky
Výsledky testů DNA jedné
z obětí poválečného masakru.
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Každý den příloha z vašeho kraje
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Vědci zjistili, že... Jaké absurdity a nesmysly se na
nás valí z tzv. vědeckých studií a co je za tím? Magazín

38 miliard pro Unii.
Ať se ví, že na to máme

Vláda rozhodla, že půjčí měnovému fondu
38 miliard korun. Necelou půlku toho, co EU na
pomoc tápající eurozóně chtěla. Vláda věří, že
tím dá Česko najevo, že je solventní země.
PRAHA Jestli se eurozóně podaří
uklidnit nervózní investory, bude
to i s malým českým přičiněním.
Vláda premiéra Petra Nečase včera rozhodla, že přispěje Mezinárodnímu měnovému fondu na případnou půjčku zemím eurozóny
38 miliard korun.
Je to necelá polovina z částky,
kterou Evropská unie původně od
Česka požadovala, aby dokázala
dát dohromady od všech zemí
v přepočtu pět bilionů korun.

Vláda sice nevěří, že by to mělo
eurozónu zachránit, ale půjčka nejsolidnějšímu fondu na světě nás
řadí v Evropě mezi zdravé země.
Premiér Nečas, který půjčce nakloněn nebyl, to však řekl s nadsázkou. „Stádo jménem EU se rozděluje na skupinu zdravých kusů a
nemocných kusů. Definičním znakem zdravého kusu je, že se na
půjčce podílí,“ řekl včera po zasedání kabinetu. „Je to politický signál, že nám záleží na stabilitě euro-

Nový svědek: Archiv kmotra
Mrázka zničil Václav Kočka
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miliard korun původně po
Česku požadovala EU. Vláda
však rozhodla půjčit
měnovému fondu na pomoc
eurozóně sotva polovinu. Plná
výše by příliš zúžila rezervy
ČNB a politici také chtěli, aby
částka odpovídala podílu,
který dává například Polsko.
zóny,“ dodal premiér. Do EU směřuje většina českého vývozu – hlavního pilíře ekonomiky. Je proto v
českém zájmu, aby se Unii dařilo.
„Půjčku vnímám jako šanci si za
relativně nízkou cenu a malé rizi-

ko alespoň teoreticky ponechat slovo v jednáních o budoucnosti Evropy,“ míní analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.
Aby půjčka zatížila jen minimálně státní rozpočet, požádá vláda
Českou národní banku, aby do měnového fondu na pár let vložila
část svých devizových rezerv, které jinak ukládá například do dluhopisů a jež slouží k obraně kurzu koruny.
Tratit bude banka „jen“ úroky a
ty by jí měla vláda dorovnat ze státního rozpočtu. Zatím se neví přesně, o kolik desítek milionů by šlo.
„Tato varianta je k veřejným rozpočtům nejšetrnější,“ podotkl ministr financí Miroslav Kalousek.
Jednání vlády se účastnil i guvernér banky Miroslav Singer, podle

něhož je půjčka „absurdní“. Je
pravděpodobné, že o poskytnutí
rezerv bude vedení finančního
ústavu jednat už dnes.
Kdyby banka nesouhlasila, musel by ministr Kalousek do měsíce
přijít s novým návrhem.
Mezinárodní měnový fond je považován za mimořádně bezpečnou instituci. Peníze půjčuje po
částech jen výměnou za reformy.
Česko už mu takto půjčilo 26 miliard v roce 2009 za premiéra Jana
Fischera kvůli evropské bankovní
krizi. Je však nutné připomenout,
že nejde o půjčku doslovně.
Jde o slib, že bude-li třeba, jako
členové fondu, jenž zachraňuje
země v potížích, peníze zcela určitě půjčíme.
Kateřina Koubová

» Více čtěte na str. C1

Kanadský písničkář a prozaik
Leonard Cohen vydává album
s názvem Old Ideas. To je
považováno za nejduchovněji
laděnou Cohenovu kolekci.

» Více čtěte na str. D5

Foto: Jan Zátorský, MF DNES

Kultura

Ze světa

Sobotní magazín Víkend

Tomáš Klus jede,
okupuje hitparádu

Egypt slaví rok od
začátku revoluce

„Pro Dakar se
musíte narodit“

Klusomanie pokračuje. Desky
třineckého písničkáře obsadily
první, třetí a čtvrté místo prodejní
hitparády. Mezi ně se vklínilo pouze
album Karla Gotta.
Strana D6

Země pyramid si včera připomněla
první výročí začátku arabského jara
na náměstí Tahrír. Exprezident
Mubarak je pryč, lidé se však ptají:
Co má přijít teď?
Strana A6

Rozhovor se závodníkem
Alešem Lopraisem o dobrodružné
Rallye Dakar, jeho strýci Karlovi
a o bouračce, která ho málem
stála život. Čtěte v sobotu

12022

* Průměrná cena za 1 výtisk při ročním předplatném
Cena MF DNES v zahraničí: Německo, Rakousko - 1,80 Eur,
Slovensko 1,00 Eur, Chorvatsko 7,50 HRK

PRAHA (leš) Starbucks, největší kavárenská společnost na světě, jejíž
podniky si oblíbili i Češi, se rozhodla, že bude zákazníkům nabízet nejenom tradiční kávu, ale také pivo
a víno. Zatím si hosté mohou tyto
nápoje objednat pouze v pobočkách na americké půdě. Už přes
rok se prodej cvičně zkouší v Seattlu a Portlandu. Do konce tohoto
roku chce Starbucks pivo a víno
prodávat v dalších dvanácti pobočkách v jižní Kalifornii, v Chicagu a
Atlantě. Společnost ve Spojených
státech provozuje přes jedenáct tisíc kaváren, další tisíce poboček
má v padesátce zemí světa.
Mnozí štamgasti však přijali rozhodnutí firmy s nevolí. Starbucks
mají spojenou výhradně s kávou.
„Když chci pivo, jdu do baru,“ řekl
osmačtyřicetiletý policista Doug
Tanaka z Kalifornie.
Starbucks nicméně není jediný
řetězec s rychlým občerstvením,
jenž se rozhodl pro rozšíření sortimentu o alkohol. Zkouší to třeba
i Burger King.
» Více na str. A6

Po dlouhé době nové písně

letý trest za jinou vraždu – za zabití
PRAHA (km) Nové stopy v případu
majitele bezpečnostní firmy Lenia
zavražděného bosse českého podJiřího Kubína.
světí Františka Mrázka míří k rodiPetrus tvrdí, že s vraždou Kubíně Václava Kočky, majitele pouťona nic nemá a že úmrtí Kubína a
vých atrakcí na pražském VýstavišMrázka spolu souvisejí. Kubín prý
ti – konkrétně k jeho zesnulému synatočil kompromitujínovi Václavu Kočkovi
„Máš něco, co ti
cí materiály na politimladšímu.
nepatří. Když to
ky a pak je prodal
Nejde o to, že by
nevrátíš, špatně
Mrázkovi. Františka
byl podezřelý z vraždopadneš.“
Mrázka zabili v lednu
dy, ale o to, že údajně
2006, Kubína jen o pár
po zastřelení Mrázka
Údajná slova Václava
týdnů později.
před šesti lety likvidoKočky mladšího
Vladimíru Petrusovi
Petrus nyní tvrdí, že
val kompromitující
ho Kočka rok nato vymateriály, které šéf
díral. Chtěl po něm Kubínovy a
podsvětí podle svědectví sbíral zeMrázkovy „kompro materiály“.
jména na politiky sociální demoKočka mu prý říkal: „Máš něco, co
kracie.
ti nepatří. Když to nevrátíš, špatně
Kočkův otec je členem strany
dopadneš.“
a blízkým přítelem expremiéra a
Kočkův otec to včera popřel.
někdejšího předsedy partaje Jiřího
„Kubína ani Petruse neznáme,“
Paroubka.
řekl. Policie však nyní případ díky
Jméno Kočkova zesnulého syna
informacím MF DNES znovu prozmiňuje ve své výpovědi Vladimír
šetří.
» Více čtěte na str. A4
Petrus, který si odpykává patnácti-

PŘEDPLATNÉ: 225 555 566

Tradiční kávě
v podnicích
Starbucks začíná
konkurovat pivo

COHEN SE VRACÍ PO 8 LETECH Písničkář s hlubokým hlasem vydává album

Vězeň, jenž promluvil o smrti Mrázka, spustil nové vyšetřování

9 771210 116027

r cena!

Supe

Firmy loví lidi, kteří hovoří vietnamsky

PRAHA (pan) V Česku oficiálně žije
přes 50 tisíc Vietnamců a pro zdejší firmy jde o stále atraktivnější cílovou skupinu, ke které si však jen
těžko hledají cestu. Řada z nich
proto do svých řad nabírá rodilé
Vietnamce, aby jim pomohli s asijskými zákazníky, často obchodníky ve večerkách, navázat kontakt.
Nejčastěji se to týká bank, pojišťoven, výrobců zboží denní potřeby, obchodních řetězců, prodejců
užitkových automobilů, ale také
třeba realitních společností. „Jde
hlavně o důvěru. Proto Vietnamci
služeb realitních společností pří-

mo zrovna nevyužívají, potřebují
tam mít svého člověka,“ potvrzuje
Monika Halžová, majitelka pobočky společnosti RE/MAX Invest, která do svého týmu najala vietnamského makléře a spolupráci si nemůže vynachválit.
Pro firmy bývá hlavní překážkou jazyk. Většina Vietnamců především střední a starší generace
česky stále příliš neumí a vztahy
mimo svou komunitu moc nenavazuje. To pochopili třeba také v obchodech Makro, kde mají v řadě
svých prodejen vietnamského konzultanta, další Vietnamci pro Mak-

ro pracují v terénu. Společnost navíc běžně prezentuje své letákové
nabídky ve vietnamštině. Od začátku roku Makro nabízí pro asijské
zákazníky i speciální část svého
webu.
To, že zájem o vietnamské zaměstnance roste, potvrzují i lidé z
personálních agentur. Často je takový nábor problematický, protože ze zákona firma nemůže upřednostňovat žádnou národnostní
skupinu uchazečů. Často se tak v
inzerátu pouze objeví nenápadný
požadavek na znalost vietnamského jazyka.
» Více čtěte na str. C5
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„Kvůli kompru mě vydíral Kočka“

Vladimír Petrus odsouzený za vraždu Mrázkova přítele tvrdí, že ho vydíral Václav Kočka mladší. Prý po něm chtěl CD s materiály, které Mrázek koupil krátce před smrtí
PRAHA Je začátek roku 2011 a soudce Městského soudu v Praze dostává důvěrný dopis
od Vladimíra Petruse. Tedy od člověka, který byl v roce 2008 odsouzen na patnáct let
vězení za objednání vraždy majitele bezpečnostní agentury Lenia Jiřího Kubína. Petrus
se snažil o obnovu svého procesu, protože
tvrdí, že je nevinný.
Jedno líčení, kde se o obnově rozhodovalo, už proběhlo a Petrus tam sdělil několik
nových skutečností. Ale tu nejdůležitější se
při líčení bál vyslovit. Proto se rozhodl, že
soudci raději napíše důvěrný dopis.
V osmistránkovém elaborátu je celá řada
poznatků. Ale v jedné části zmíní Petrus
něco, co by mohlo ukazovat i na politické
pozadí této vraždy a stejně tak případu zabití kmotra podsvětí Františka Mrázka. Obě
vraždy z roku 2006 totiž spolu podle Petruse
souvisejí. Neboť Kubín natočil kompromitující materiály na vysoce postavené politiky
tehdejší vládní ČSSD a pak to prodal Mrázkovi, který chtěl politiky vydírat. Mrázek i
Kubín pak byli právě proto podle Petruse popraveni.
Petrus tvrdí, že zná zákulisí obou případů, protože Kubín byl jeho kamarád a těsně
po vraždě Mrázka se mu svěřil, jaké CD nahrál a prodal Mrázkovi.
Petrus se od svého zatčení bojí o život.
Když soudci napsal dopis, požádal i jeho o
diskrétnost. „Vážený pane předsedo, chci
vás požádat o diskrétnost v otázce zveřejňování jména, které vám za chvíli sdělím. Protože výhrůžku, která mi byla touto osobou
sdělena v březnu 2007, považuji stále za aktuální,“ napsal Petrus soudci v lednu 2011 a
dodal: „Jedná se o Václava Kočku mladšího.“ (Soud později Kočkovo jméno zmínil v
rozsudku, čímž Petrusova žádost o důvěrnost ztratila smysl.)
Ten byl synem známého provozovatele
pouťových atrakcí na pražském Výstavišti a
člena ČSSD Václava Kočky, který patří k velmi blízkým přátelům expremiéra Jiřího Paroubka. Václav Kočka mladší je už po smrti,
v roce 2008 ho zastřelil Bohumír Ďuričko při
vzájemné potyčce v restauraci po křtu knihy
Jiřího Paroubka.

Byly důkazy v bankovní schránce?
Svědectví Petruse je přesto zajímavé. Petrus
tvrdí, že ho Kočka v březnu 2007 – rok po
vraždě Kubína – vydíral. „Kočka mi říkal, že
pokud mu neodevzdám to, co jsem měl získat po smrti Jiřího Kubína, budu mít velké
problémy,“ napsal Petrus.
V dopise sice nevysvětluje, co by „to“
mohlo být, ale ze všech souvislostí vyplývá,
že to měla být právě cédéčka, která Kubín
nahrál a prodal Mrázkovi. Kubín si totiž kopii těchto cédéček údajně nechal a uložil si
je do bezpečnostní schránky č. 12 v jedné
bance na pražských Vinohradech. Kubín
měl takovou důvěru v Petruse, že mu dal ke
schránce č. 12 podpisové právo. A Petrus do
schránky podle potvrzení banky skutečně
tři dny po vraždě Kubína zašel a schránku
vybral.
Co v ní bylo, ví jen Petrus. Když se na to
později policisté Petruse ptali, řekl jim, že
tam byly jen dokumenty k dědictví a peníze,

Krátce
JUSTICE

Dívce s HIV dal soud
za sex 2,5 roku
Soud potrestal ženu 2,5 roku vězení za šíření nakažlivé lidské nemoci a ublížení na zdraví. Údajně
měla opakovaně pohlavní styk s
mužem, ač věděla, že je nakažena
virem HIV a infekční žloutenkou.
Žena už byla za obdobný trestný
čin odsouzena. Nyní je v hradecké
vazební věznici.
(ČTK)
TRAGÉDIE

Pacientka se oběsila
v síťovém lůžku
V psychiatrické léčebně v Dobřanech na Plzeňsku našel personál jedenapadesátiletou pacientku, která se udusila v okách síťového lůžka. Žena spáchala sebevraždu jen
pár hodin poté, co byla do lůžka
umístěna. „Roztrhla část sítě v horním rohu a vzniklým otvorem prostrčila hlavu, na kterou se zavěsila,“ řekl policejní mluvčí Josef
Aubrecht. Policie případ vyšetřuje.
(iDNES.cz)

Soudci, kteří o obnově Petrusova procesu
rozhodovali, mu však nakonec neuvěřili.
„Petrus se pokouší shodit vinu na někoho jiného. Je to o to výraznější, že označuje nakonec za onu osobu v pozadí Kočku mladšího,
o němž se zřejmě dozvěděl, že zemřel a nemůže tomuto nařčení oponovat,“ rozhodla
v květnu 2011 soudkyně vrchního soudu Jaroslava Maternová.
Petrus však tvrdí, že se s rolí Kočky svěřil
hned po svém zatčení v roce 2007 svému advokátovi Janu Marešovi. Což bylo ještě v
době, kdy Kočka mladší žil. Svědectví advokáta si však soud nevyžádal. Petrus i jeho advokát naopak dostávali výhrůžné dopisy, že
zemřou, pokud něco zveřejní.

Telefony jako důkaz?

Václav Kočka starší

Václav Kočka ml.

Provozovatel matějské pouti (vpravo) je
členem ČSSD. Foto: Michal Sváček, MF DNES

Byl zastřelen v roce
2008 po hádce v
baru. Nemůže se už
proto vyjádřit ke
slovům Vladimíra
Petruse, že ho Kočka
vydíral. Petrus tvrdí,
že po něm Kočka
chtěl CD s materiály,
které kmotr podsvětí
Mrázek koupil krátce
před smrtí.

FAKTA

Kdo je kdo

František Mrázek

Vládce českého podsvětí s kontakty na
vysoce postavené politiky, policisty a
podnikatele. V roce 2006 chtěl dotlačit
politiky k tomu, aby mu nekladli překážky
při ovládnutí miliardového podniku Setuza.
Kvůli tomu sháněl kompromitující materiály
na jejich vydírání. Nájemný vrah ho zabil
25. ledna 2006
Jiří Kubín
Spolumajitel bezpečnostní agentury Lenia,
který měl podle nejnovějších svědectví
pořídit záznam z bytu jednoho vysoce
postaveného politika ČSSD a pak cédéčko
prodat Mrázkovi. Kubína rozstříleli
13. března 2006 v Krčském lese před
restaurací Krále Václava IV.
Vladimír Petrus
Podnikatel, jenž se znal třicet let s Jiřím
Kubínem a jemuž se podle něho Kubín svěřil
s tajemstvím o natočených kompromitujících
materiálech na politiky. V dubnu 2007 se
však ocitl mezi podezřelými z vraždy Kubína.
Byl odsouzen na 15 let vězení. Petrus tvrdí, že
to neudělal a že za vraždou stojí Milan
Adamec, který byl v těsném kontaktu s
Václavem Kočkou mladším.
Václav Kočka mladší
Jeho otec je majitelem pouťových atrakcí na
pražském Výstavišti a blízkým přítelem
expředsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Petrus
tvrdí, že mu Kočka mladší v březnu 2007
vyhrožoval, že mu má vydat kompromitující
materiály, které „zdědil“ po Kubínovi. Kočka
mladší už nežije. V roce 2008 ho zabil při
náhodné potyčce v restauraci podnikatel
Bohumír Ďuričko.

Foto: Archiv rod. Kočkovy

které později předal manželce Kubína. Petrus poukazuje celou dobu na to, že klíčovým člověkem, který musí znát celé zákulisí
vražd, je Milan Adamec – muž, jehož policie
zatkla společně s Petrusem a s třemi dalšími
za vraždu Kubína. Adamec se v roce 2007 k
činu přiznal, protože proti němu začali mluvit ostatní obvinění: Rastislav Sagalinec, který Kubína zastřelil, Milan Rosenbaum, který
z Adamcova příkazu vraždu koordinoval, a
také Michal Včelařík, který měl za úkol vylákat Kubína k údajnému obchodnímu jednání na odlehlé místo – do restaurace Krále
Václava IV. v pražské Krči. Tady Kubína 13.
března 2006 Sagalinec šesti ranami z pistole
zabil.

Kočka: „Ukrutný nesmysly“
Adamec pak za objednavatele Kubínovy
vraždy označil Petruse. Ten to popírá. Pokud by to nebyl on, kdo tedy? „Nevím, zda si
Kočka objednal u Adamce likvidaci Kubína,
zda je to on, kdo zaplatil za jeho vraždu, a
zda je to on, koho Adamec kryje. Každopádně Kočka měl minimálně za úkol mě přesvědčit, abych mu odevzdal něco, co jsem
měl údajně získat po vraždě Kubína,“ vysvětlil Petrus.

Václav Kočka starší byl informacemi o
údajném vydírání svého syna zaskočen, ale
rázně je popřel. „Jsou to všechno ukrutný
nesmysly. Ale opravdu veliký. Ty lidi si jenom vymýšlejí. Mého syna měli všichni v republice rádi. Nic neprovedl. Vždyť to už jednou házeli i na mě, že jsem měl zastřelit
Mrázka. Taky to byla blbost,“ připomněl
Kočka rok 2006, kdy se podezření, že za vraždou Mrázka stojí „osoba Kočka“, poprvé objevilo ve zprávě bývalého šéfa ÚOOZ Jana
Kubiceho.
Jenže Kočka mladší byl známý Milana
Adamce, tedy muže, který rozděloval úkoly
komplicům při vraždě Kubína. „Adamec mě
s Kočkou seznámil začátkem roku 2006, protože se údajně zajímal o mé podnikatelské aktivity,“ popisuje Petrus. „A Adamec také režíroval mé setkání s Kočkou, na němž se mi dostalo oné přátelské rady,“ dodal. Petrus soudci také napsal, že se s odsouzeným Adamcem
potkal v listopadu 2008 ve věznici ve Valdicích a tam mu Adamec nabídl, že svou výpověď proti němu, na níž stojí a padá odsouzení Petruse, stáhne. „Udělal to v reakci na to,
že mezi třemi jmény, o kterých jsem mu řekl,
že je zveřejním, bylo i jméno Kočky,“ uvedl
Petrus.

Ruzyni ztiší hladké přistávání

Stejně tak nikdo dosud nezkoumal, jaké vztahy měli Kočka a Milan Adamec. MF DNES
našla v Kubínově spise pozoruhodnou stopu. Policie v roce 2006, těsně předtím než pozatýkala pětici podezřelých z vraždy Kubína,
prověřovala jejich mobilní telefony. A v hovorech Adamce a Petruse zjistila velmi časté
kontakty se stanicí, která byla psána na společnost První česká produkční. To je firma,
jejímž spolumajitelem byl v té době Jan Kočka, bratr Václava Kočky mladšího. „Programem Analyst byla zjištěna čtyři telefonní čísla, která jsou spojovacími články mezi Adamcem a Petrusem,“ zjistili detektivové pražské
mordparty už v červenci 2006. A právě mezi
těmito čtyřmi čísly se skrývalo mobilní číslo
vedené na firmu První česká produkční.
Policie tehdy tuto verzi vůbec neprověřovala a soustředila se „jen“ na dokázání viny
všech pěti podezřelých na vraždě Kubína.
Jaký měli motiv pro vraždu, se však nezjistilo, což přiznal i soud.
Náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška včera řekl, že by se nové informace vyplývající ze svědectví Petruse měly pečlivě prověřit. „Je nutné oddělit morálku od relevancí možných důkazů. I vrah může poskytnout naprosto zásadní svědectví, které se
může zakládat na pravdě. Ale musí se velmi
pečlivě prověřit. Policie by se tím měla zcela
vážně zabývat,“ prohlásil.
Připustil také, že se v případu nepostupovalo důkladně. Ne však proto, že by policisté nechtěli, ale kvůli systémových chybám,
kdy jedna ruka neví, co dělá druhá. „Ten Kubínův případ udělala pražská mordparta s
velkou precizností a před těmi policisty klobouk dolů, že našli pachatele. Ale to je jen
jedna část. Ta druhá se podcenila. Ten hlavní motiv a to možné teoretické propojení s
Mrázkovou vraždou by měly dělat republikové útvary. Proto teď vedeme s policejním
prezidentem debatu, jestli mají být republikové útvary sjednocené, nebo jestli mají fungovat v té oddělené podobě. Kubínův případ je jasná ukázka toho, jak to dopadá,
když policejní složky spolu nedokážou intenzivně spolupracovat a mluvit,“ řekl Hruška.
Proč Vladimír Petrus promluvil o zákulisí
vražd až loni, a ne hned poté co byl zatčen a
souzen? „Měl jsem a stále mám strach o život. A nejde jen o mě,“ vysvětlil Petrus soudcům.
Jaroslav Kmenta

České letiště má ztišit nový systém přistávání, který výrazně sníží hluk motorů letadel

Vysoké školy se spojují proti
Dobešově chystané reformě

PRAHA Místo dosavadního sestupu po „výškových schodech“ klidný a plynulý sestup po přímce. Stačí zdánlivě drobná změna v zažitém způsobu přistávání letadel – a
obtěžující hluk, který stroje vydávají, může klesnout i o pět decibelů,
což už je jasně slyšitelný rozdíl.
Největší české letiště v pražské
Ruzyni dokončilo několikaměsíční
testování nového způsobu přiblížení na přistání, které je známé pod
zkratkou CDA. To už úspěšně používají například na nejrušnějším
německém letišti ve Frankfurtu
nad Mohanem.
„Konvenční klesání probíhá tak,
že letadlo sestoupí do určité letové
hladiny, kterou pak nějakou dobu
udržuje, dokud nedostane od dispečerů povolení klesat dále. V novém režimu CDA klesá letadlo z určité letové hladiny plynule až do
bodu dosedu,“ vysvětluje rozdíl
mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Letadla při použití tohoto systému nebudou muset při
příletu zvyšovat tah, čímž se zkra-

PRAHA (sm) Ve svém odporu proti
Dobešově reformě vysokého školství získala včera Univerzita Karlova další spojence.
Omezení moci akademických
senátů nebo zavedení školného kritizují akademici z UK jako „nebezpečnou hru s budoucností české
společnosti“. Včera se k jejich postoji přidala Univerzita Pardubice
a České vysoké učení technické.
ČVUT, škola s třísetletou tradicí,
píše ve svém usnesení, že ministerstvo „ignorovalo zásadní připomínky k návrhům, které byly formulovány Radou vysokých škol“. Akademický senát v čele s profesorem Petrem Konvalinkou dále tvrdí, že návrh ministra školství Josefa Dobeše (VV) „ohrožuje vývoj, který vysoké školy nastoupily před 22 lety a
omezuje vliv studentů na rozhodování“.
S postupem ministerstva školství nesouhlasí také na Univerzitě
Pardubice. „Jednání se za poslední
tři čtvrtě roku nikam neposunulo.
Naše připomínky nikdo nebere

cuje doba letu, šetří palivo a snižují se tím emise i hluk. Například Boeing 737 jen novým modelem přistání ušetří 50 až 150 kg paliva, což
odpovídá až 450 kilogramům emisí oxidu uhličitého.

Nový systém = nová dráha
Zavedení projektu do praxe má
však výrazný háček. Nový systém
je podstatně náročnější na koordinaci příletů, využít ho na Ruzyni
bude tedy zatím možné hlavně v
nočních hodinách, kdy je slabý
provoz.
V současnosti se tu odbavuje většina příletů i odletů na jediné ranveji, letiště proto tvrdí, že všechny
výhody nového modelu se uplatní,
až pokud se v Ruzyni postaví nová
paralelní dráha, která razantně zvýší jeho stávající kapacitu. „Rozdělí
přílety a odlety mezi dvě dráhy a
tím vznikne dostatečná kapacita
pro nový způsob přistávání, které
se zahajuje již přibližně padesát kilometrů od letiště,“ říká mluvčí
pražského letiště Eva Krejčí.

Proti stavbě nové dráhy však
dlouhodobě bojují obyvatelé obcí
v jejím okolí. Obávají se, že nad jejich hlavami neúměrně vzroste
hluk z přistávajících strojů. „Každá
snaha snížit hlukovou zátěž je dobrá. Takto to ale na mě působí jako
věc vytržená z kontextu, kdy nám
tvrdí, podívejte se, až bude nová
dráha postavená, stane se něco
úžasného,“ říká místostarosta
městské části Suchdol Václav Vlk.
Podle něj je základní problém,
že stát zatím nedokázal jasně říct,
kolik letů by měla Ruzyně po stavbě nové dráhy odbavovat. „Nevíme, jestli to má být 300 tisíc, nebo
400 tisíc letů ročně, což je velký rozdíl,“ dodává Vlk.
Systém se může uplatnit nejen
na největším českém letišti. „Například v Brně, Ostravě nebo Karlových Varech ho díky nižšímu provozu bude pravděpodobně možné
používat v mnohem větší míře než
v Praze,“ říká Richard Klíma z Řízení letového provozu.
Martin M. Vokáč

vážně,“ vysvětluje předseda akademického senátu Jiří Kubeš, proč
se včera jednomyslně připojili k rezoluci kolegů z Prahy. Na škole
také panují obavy ze zavedení takzvaných rad veřejných vysokých
škol, do kterých by třetinu členů
jmenoval sám ministr. „Ten návrh
je dost vágní, nedodělaný. Diskuse
se musí vrátit o krok zpátky,“ požaduje Kubeš. Pokud na to ministerstvo nepřistoupí, plánuje pardubická univerzita protesty.
Umírněně zatím postupuje Masarykova univerzita v Brně. „Trváme na tom, že reforma je nutná,“
říká tisková mluvčí Tereza Fojtová.
Dodává ale, že mnohé problematické části zákona s nimi nikdo neprojednal.
Podle ministra Josefa Dobeše
jsou to však akademici, kteří odmítají diskusi. Uvádí to na webu ministerstva školství.
Ke včerejšímu vývoji kolem vysokoškolského zákona se včera tiskové oddělení ministerstva nedokázalo vyjádřit.

