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Jak poznat hvězdy

Kdo vyhrál
fotosoutěž LN

Naučte
Nauč
čte se číst v noční obloze

Rozhovor s vítězkou
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Příloha Letní relax

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

ČTVRTEK 28. SRPNA 2008

KULTURA

CENA 13 Kč (Předplatné 12 Kč*)

Romský exodus do Kanady č. 2
Česku hrozí znovuzavedení víz do Kanady. Romové jsou nezodpovědní vůči zbytku společnosti, říká Langer
SLOUPEK LN

Petice pro Jokera

Není co zakazovat

Fanoušci na internetu zveřejnili
petici žádající posmrtné udělení
Oscara pro Heathe Ledgera.
Ten v kasovním trháku Temný
rytíř hraje Batmanova
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protivníka Jokera.

MARTIN ZVĚŘINA

N

HORIZONT
Podle odborníků hrozí
fanouškům, kteří se příliš
nechali unést sledováním
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olympiády, deprese.
BYZNYS
Průměrná mzda v Česku je
23 182 korun. Důvodem
pomalého růstu reálných mezd
je inflace.
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SPORT
Pokud rozhodčí Dagmar
Damková splní testy, může se
vrátit do první ligy.
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ÚHEL POHLEDU

„Do Kanady bych jela hned. Proč? Hlavně za prací.“ Daniela Grunzová (31) z pražského Smíchova je na mateřské dovolené a cestě do Kanady by se
nebránila.
Foto LN – Jakub Hněvkovský
HANA ČÁPOVÁ

MILAN KNÍŽÁK
generální ředitel Národní galerie

Street art
aneb špatně
položená otázka
moderním umění přicházejí vlny. Někdy se
umění uzavírá do věže
ze slonoviny a vzdaluje se tak
laickému divákovi, jindy se
uchází o pozornost především
v neuměleckém prostředí, třeba
na ulici.
Současné takzvané uliční
umění má především dva aspekty: graffiti ve všech podobách
a performance, což je ve většině druh pouličního divadla.
Akcí, kde zůstává umění i umělec v anonymitě, tak jako tomu
bylo v šedesátých letech, je poměrně málo. Současné společnosti kladou velký důraz na zábavu a součástí mohutného zábavního průmyslu se stávají paradoxně i ti, kteří se mu chtějí
vymknout či proti němu protestují.
Je graffiti uměním? Tak se mě
lidé ptají často, nyní třeba v souvislosti s probíhajícím festivalem Names Fest, který podpořilo
město Praha. Ale je to špatně položená otázka. Pokusím se to vysvětlit.
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adlidským úkolem pověřil premiér ministra vnitra Langra. Ten má
„něco vymyslet“, aby z Česka
neodcházeli Romové a nežádali
v Kanadě o azyl. Žádnou právní
kličku, která by omezovala občanská práva a tím i svobodu
cestování, si pochopitelně ministr vnitra dovolit nemůže. Nejen
že by mu patrně neprošla parlamentem, a i kdyby nakrásně
ano, pak by ji Ústavní soud určitě zrušil. A pokud by ji nezrušil,
byl by takový zákon neprůstřelným argumentem pro udělení
azylu, nejen v Kanadě.
Lze vůbec někomu zakázat
opuštění republiky, případně žádání kdekoli o azyl? Nikoli. Jediná cesta, kterou se může vláda vydat, je opět finanční motivace,
v tomto případě negativní. Může
Čechům, Romům či Moravanům
jejich azylantský koníček znevýhodnit, například tím, že je zbaví
sociálních dávek. Jenže i tak budou odcházet, a to do té doby, dokud to pro ně bude výhodné. Je
úsměvné, že občanské demokraty ve vládě zaskočilo ekonomicky racionální chování.

PRAHA Ještě pětatřicet žádostí
o kanadský azyl a Česko má velký
problém: může přijít o bezvízový
styk s Kanadou. Česká republika
má s Kanadou domluvenou kvótu
500 žadatelů o azyl ročně. V tuto
chvíli je jich evidováno už 466.
„Blížíme se naplnění kvóty, a to
máme teprve srpen,“ řekla ministryně pro lidská práva a národnostní
menšiny Džamila Stehlíková.
„Existuje důvodná obava, že kvóta
bude překročena.“
Česku pak hrozí, že Kanada obnoví víza. Problémem se proto včera zabývala vláda.

Ministři se na Romy, kteří v Kanadě žádají o azyl, zlobí. „Projevují vysokou míru nezodpovědnosti
vůči zbytku společnosti,“ řekl LN
ministr vnitra Ivan Langer, který
vládě zprávu o rostoucím počtu žadatelů o kanadský azyl předkládal.
„Jsem přesvědčen, že jejich motivace je ryze ekonomická,“ dodal. Kanada se totiž k žadatelům o azyl
chová velkoryse. Platí jim bydlení,
dává několik set kanadských dolarů měsíčně a zároveň mohou bez
omezení pracovat.
„Každý má právo kamkoliv emigrovat a začít si tam budovat své
nové štěstí. Ale nemá právo
k tomu využívat institut azylu,“

řekla ministryně Džamila Stehlíková. „Ten je pro lidi, kteří jsou skutečně pronásledováni a kterým hrozí fyzická likvidace.“ Romové podle ní institut azylu zneužívají. „To
vrhá stín na Českou republiku. Nechceme nikomu stát v cestě za štěstím, ale musí se chovat korektně,“
upozorňuje.
Česko chce s Kanadou intenzivně komunikovat. „Kanadské ministryni pro migraci pošlu dopis, kde
podrobněji popíši situaci Romů
u nás,“ slibuje Stehlíková. „Zdůrazním, že jsme země, která dodržuje
lidská práva.“
Podle Langra zatím znovuzavedení víz „není na stole“. V posled-

ních třech měsících totiž žadatelů
příliš nepřibývalo. To se ale může
změnit, pokud někteří žadatelé
azyl skutečně dostanou. Kanadský
Výbor pro přistěhovalectví a uprchlíky zatím o žádné z žádostí nerozhodl. Stehlíková se bojí, že pokud
některým lidem azyl přizná, vyvolá to další lavinu žádostí.
Vízovou povinnost Kanada zavedla v roce 1997. Tehdy o azyl požádalo 1221 českých občanů. Od
roku 1996 do roku 2000 žádalo
o azyl 1677 lidí, 962 z nich ho získalo. Stehlíková, stejně jako Langer, doufá, že tentokrát Kanada tak
vstřícná nebude.
Čtěte Téma na straně 3

Pošta dodá důchody domů. Nevzdali se: Hillaryini
O bezpečnost nemá strach fanoušci proti Obamovi
MARTINA ROUPCOVÁ

PRAHA Dlouhá léta byli zvyklí
chodit si pro důchod na místní poštu. Ta se ale teď z rozhodnutí České
pošty zavře. Co dál?
Plánované zrušení 179 poštovních poboček na malých vesnicích
se nejvíce dotkne starších občanů, kteří dostávali důchody právě na pobočce. Nejvíce pošt se zavře v jižních Čechách,
na Plzeňsku a na východě Čech. Kompletní seznam vesnic, kterých se rozhodnutí dotkne, zatím vedení České pošty
tají.
Jak tedy nyní bude vyplácení důchodů vypadat? Mluvčí České pošty Dita Václavíková LN řekla, že
peníze dostanou lidé přímo do
domu. Doručí jim je poštovní vozidlo. „Převážená částka není moc
vysoká, obce jsou to velmi malé,
takže se o bezpečnost nebojíme,“

řekla Václavíková. Češi si navíc
stejně budou muset zvyknout na vyplácení důchodů na účty. „Od 1.ledna 2010 se všechny důchody budou vyplácet bezhotovostně, protože administrace je velmi drahá,“
uvedl ministr práce a sociálních
věcí Petr Nečas.
Pošta bude také v nejbližší době jednat se starosty obcí, jichž se rušení
poboček dotkne. Podle Václavíkové se po
těchto jednáních může
počet rušených poboček ještě snížit. Až pak
bude zveřejněn dosud
utajovaný seznam. „Do té doby by
nebylo dobré seznam zveřejňovat,“
myslí si Václavíková.
Několik obcí se dokonce obrátilo na ministerstvo pro místní rozvoj. Ministr Jiří Čunek se proto
příští týden setká s generálním ředitelem České pošty a ministrem vnitra Ivanem Langrem.
Pokračování na straně 12

Eduard Freisler
dopisovatel LN
v USA

DENVER V okolí multifunkční
haly Pepsi Center v Denveru, místa
letošního nominačního sjezdu demokratů, se procházejí skupinky
lidí. Čiší z nich nadšení, působí optimisticky: jsou oddanými fanoušky Baracka Obamy.
Jen o pár metrů dál ale postává
několik postarších bělošek. Hned
na první pohled sem nezapadají. Jejich tváře vyjadřují jakousi zarputilou hořkost. Náhle roztáhnou nápis, na němž stojí: „Texas volí Hillary.“ Na „obamovce“ se dívají
s neskrývaným opovržením.
Tato skupina se brzy připojí ke
zhruba třem stovkám dalších sympatizantů poražené demokratické
kandidátky Hillary Clintonové
a vydá se městem v protestním prů-

vodu. Jejich mlčenlivý odpor se tu
mění v otevřenou frustraci, místy
až v hysterii.
Jedna z žen například dlouhé minuty křičí: „Ani 88 let poté, co
Američanky získaly volební právo,
nás ženy nikdo nerespektuje. Jako
bychom ani neexistovaly.“ Po brunátné tváři jí při tom tečou slzy. Nechá se unést emocemi tak, že se až
po chvíli může znovu přidat k burácivému skandování ostatních protestujících.
Většinu z nich tvoří její vrstevnice, tedy bělošky starší padesáti let.
Nad hlavou mávají transparenty
typu „Hillary For President“. Jiné
nápisy jsou ostře namířené proti Baracku Obamovi. Na jednom z nich
například stojí: Řekněme NE Blabla kandidátovi.
Mezi protestujícími kráčí i řada
delegátů, kteří se zavázali volit Hillary Clintonovou. Jejich odhodlání
trvá i přesto, že se je Hillary chystá
vyzvat, aby podpořili Obamu.
Pokračování na straně 6

Bavlněné
operační
pláště končí
PRAHA Bavlněný operační plášť,
tradiční výbava českých nemocnic, bude brzy k vidění jen v muzeích. Na operačních sálech totiž
končí. Důvod? Už nevyhovují nárokům na ochranu proti infekcím.
Operační pláště a roušky z bavlny se proto nahrazují prostředky
z netkaných textilií, a to většinou
na jedno použití. „Jsou pro pacienta bezpečnější a navíc se sníží
náklady na opakovanou sterilizaci,“ uvedla mluvčí Thomayerovy
nemocnice Martina Štanclová.
Nové, netkané textilie dobře
sají, což je pro lékaře nezbytné,
a zároveň – na rozdíl od bavlny –
nepropouštějí tekutiny.
ač
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