ANGLIČTINA DĚTI s DEPRESí
NA CESTY
Až třináct procent mladistvých
může mít duševní poruchu
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Česká prohra v Bruselu
BLAH OSLAV H RUŠ KA

PRAHA/BRUSEL Český odpor proti

povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků trval čtyři měsíce,
nakonec byl ale zlomen překvapivě rychle. Hodinu a půl po začátku mimořádného summitu ministrů vnitra EU bylo jasno. Lucembursko, které tento půlrok EU
předsedá, včera kývlo na nátlak
Německa a Francie a zvolilo silové řešení.
Kvóty, podle nichž se Česko
musí v následujících třech letech
povinně postarat o dalších bezmála 3000 Syřanů, Iráčanů a Eritrejců (1100 běženců přijmeme dobrovolně), prošly přes odpor minis-

●

tra vnitra Milana Chovance kvalifikovanou většinou hlasů ostatních členských zemí EU.
Kromě Česka bylo proti také
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, Finsko se hlasování zdrželo.
Poláci, kteří se ještě minulý týden
stavěli společně s ostatními členy
visegrádské čtyřky na odpor, nakonec hlasovali pro. Fakticky se
tak rozpadl blok V4, na který česká diplomacie tolik vsázela.
Zemím Visegrádu se nakonec
podařilo prosadit jedinou podmínku. S přesunováním běženců by
se mělo začít až poté, co budou naplno fungovat takzvané hotspoty,
tedy unijní uprchlická centra
v Řecku a v Itálii.

To musí povinně přijmout běžence podle kvót
Diktát
většiny EU

Už dříve Česko
nabídlo, že 1100
uprchlíků přijme
dobrovolně.

2978

utečenců do EU
musí Česko přijmout
v následujících dvou
až třech letech.

Ostatní nejasné prvky relokačního mechanismu včetně chybějící odpovědi na otázku, jak lze přesunovat migranty proti jejich
vůli, se včera v Bruselu vůbec neřešily. „Prohrál zdravý rozum.
Velmi brzy zjistíme, že císař je
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Ministři vnitra EU přehlasovali Česko

nahý,“ napsal na svém twitterovém účtu Chovanec. „Nejhorší je,
že za měsíc dva bude všecko jinak. Kvóty nebudou nikdy fungovat a v tuto chvíli se odkládají řešení, která by naopak fungovat
mohla,“ doplnil ministr vnitra.

●

Za případný bojkot hrozí pokuta

Jde podle něj o pomoc Jordánsku, Turecku a Libanonu, tedy zemím, přes které uprchlíci do Evropy proudí. A také o důslednou
ochranu vnějších hranic Schengenu, kterou nárazníkové země jako
Řecko a Itálie nezvládají.
Děravou hranicí jihu Evropy
by se měl dnes zabývat summit
lídrů EU, který se za účasti premiéra Bohuslava Sobotky koná
v Bruselu. Měl by tam odletět
s novým mandátem od vlády.
Včerejší silové řešení, jež bylo
nakonec zvoleno místo dalšího vyjednávání, nemá v novodobé historii EU obdoby. Doposud se totiž
v citlivých otázkách, jako je právě
migrační politika, hledal kompro-

mis. Řešení se tak ponechávalo
právě lídrům států Unie, kteří, na
rozdíl od ministrů, musejí rozhodnutí přijímat jednohlasně.
Česko už nemá žádné právní
prostředky, jak kvóty zvrátit.
Vzhledem k tomu, že přerozdělení 120 tisíc běženců z Itálie a Řecka již minulý týden schválil Evropský parlament, vstoupí včerejší rozhodnutí Rady EU v platnost
přímo. Není ho tedy ani třeba převádět do českého práva.
Vláda má nicméně možnost povinné kvóty ignorovat. Tím se ale
vystavuje riziku vysokých pokut.
Další zprávy k uprchlické krizi
čtěte na straně 2
Poznámka k tématu je na straně 10
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Pozdě,
a navíc špatně
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Skočí Váňa opět
přes Taxis? Možná

MARTIN ZVĚŘINA

R
Legendární žokej Josef Váňa,
rekordman Velké pardubické,
uvažuje o tom, že se i letos postaví
na její start. „Vidím to padesát na
padesát,“ říká v rozhovoru pro LN
rekordman Velké v počtu vítězství
(celkem osm) i startů (plných 28).
strana 17
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Němčina drhne. Ale
němčináři bodují
„Sprechen Sie Deutsch?“ Kdysi šlo
v Čechách o takřka zbytečnou
otázku, německy uměl každý. To už
neplatí. Zájem o němčinu klesal, ale
to nejhorší už asi máme za sebou,
míní dnes germanisté.
strana 5

Starosti šéfa VW. Emisní skandál srazil tržní hodnotu německé automobilky Volkswagen během pouhých dvou dnů o třetinu, rozrůstá se do

dalších zemí a dotýká se i Česka. Vedení největšího světového výrobce automobilů včera ovšem mírnilo zprávy německých médií, že bude šéf skupiny Martin
Winterkorn (na archivním snímku) kvůli aféře odvolán. Více se dočtete na straně 13, poznámka k tématu je na straně 10
FOTO ČTK

Ředitel školy udeřil žáka.
Radní ho chtějí odvolat
BARBORA CIH ELK O VÁ
PRAHA Nad ředitelem základní

školy, který dal v afektu žákovi pohlavek, dnes vynesou „ortel“ radní
Prahy 8. A podle jejich vyjádření
lze očekávat, že Miroslav Koranda o své křeslo přijde. Přestože na
jeho straně stojí většina kolegů
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i rodičů. „Já i celý učitelský sbor
si myslíme, že je to přehnané,“
řekl LN jeden z Korandových kolegů ze Základní školy Glowackého Zdeněk Vaňouček. Koranda je
podle něj vynikající pedagog. Políček žákovi byl prý mimořádný
zkrat vyvolaný vypjatou situací.
Zastupitelé Prahy 8 ovšem mají
jiný názor. „Koranda své žáky urážel a ponižoval. Toho chlapce udeřil tak, že mu spadly brýle a rozbily se,“ říká zastupitel Tomáš Němeček, který při jednání zastupitelstva hlasoval stejně jako většina jeho kolegů, a to pro ředitelovo
odvolání. Pokračování na straně 5

Kleslová se vzdala vedení
ANO, ale ne pražských firem
K A T E Ř IN A SUR M A N O V Á
E LIŠK A N O V Á
PRAHA Radmila Kleslová nečeka-

la, až vedení hnutí ANO přijde
s trestem, který by si podle nich
zasloužila za to, že naléhala na
člena dozorčí rady ČEZ, aby se
nestaral o její poradenskou smlouvu. Včera oznámila, že na funkci
místopředsedkyně hnutí rezignuje sama. „Už nechci být hromosvodem pro mediální útoky vůči
ANO,“ uvedla vlivná pražská politička v prohlášení.

Radmila Kleslová
FOTO MAFRA – DAN MATERNA

Podle šéfa ANO Andreje Babiše je to dostačující. „Zákon neporušila, smlouvu měla v ČEZ patnáct let, ale její komunikace s členy dozorčí rady byla neakceptovatelná,“ řekl LN Babiš.
Podle něj ale není důvod, aby
skončila i jako šéfka pražské organizace. Díky této funkci Kleslová
zasedla v dobře placených pozicích v pražských městských firmách. Konkrétně je členkou představenstva Pražské teplárenské
a šéfkou dozorčí rady Pražské
energetiky. Více čtěte na straně 4

admila Kleslová složila
funkci místopředsedkyně ANO, prý kvůli štvavé mediální kampani. Netušíme, jestli to udělala proto, aby
si udržela posty v Pražské energetice a v Pražské teplárenské.
Víme jen, že je to politické gesto, které přišlo pozdě. Po sérii
výmluv, kličkování a účelových manipulací. A že je rezignace doprovázena sebelítostivými poukazy na zdravotní stav?
To je bohužel též typické,
máme přece co dělat s protřelou
političkou, která přepnula
z módu „železná lady“ do režimu „uštvaná chudinka“.
Otázku uměleckého dojmu
rovněž není možné nechat stranou, vždyť hnutí ANO se snaží
donekonečna opakovat, že je
jiné, lepší než ostatní. Případ
Kleslová rozhodně takové tvrzení nepodporuje.
O tom, že paní Kleslová ztratila část přízně velkého kormidelníka AB, nelze pochybovat.
Ovšem ve faktické rovině pochopitelně nepřišla ani o pozice
v pražské buňce hnutí, ani o své
zájmy a spojence v hlavním
městě.
Na tom, jak dopadne vypořádání paní Kleslové s ANO, by
mělo záležet především pražské
primátorce Adrianě Krnáčové,
protože ta je dnes ve funkci jen
z vůle pana Babiše a ochoty
paní Kleslové. Klid v metropoli
bude podstatným důvodem
i pro to, aby případ Kleslová nekončil vyloučením ze strany,
ale spíš nějakým nemastným pokáráním. Ani stranický guru
a předseda se při své hlasité nechuti k soudcování sporu dvou
političek nebude snažit situaci
nějak vyhrocovat.
Čili opět
typizovaná
stranická politika, se kterou se nelze
vytahovat.

