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Muslim se bodl sám, myslí si policie
Barbora Janáková

Případ pobodaného muslima 
v pražských Vršovicích dospěl 
k překvapivému rozuzlení. Po
dle závěrů policie ho nenapad
li dva holohlaví muži, jak 
tvrdil, ale pravděpodobně si 
zranění přivodil sám nebo ho 
někdo neúmyslně bodl.

Podle nich to vyplývá z jeho 
lpění na verzi, kterou se jim bě
hem vyšetřování podařilo vyvrá
tit. Z toho usuzují, že identitu 
skutečného pachatele tají. Jak už 
ve středu média informovala, pří
pad proto odložili s tím, že se 
trestný čin nestal.

„V případě úmyslného způso
bení (zranění, pozn. red.) jinou 
osobou lze důvodně předpoklá
dat, že by poškozený tyto sku
teční okolnosti policii uvedl, a ne 
je před nimi tajil, tak jak je tomu 
v tomto případě," píše se v usne

sení, které má Právo k dispozici.
Podle kriminalistů Issak T. 

(42), původem ze Sýrie, utrpěl 
jednu bodnou ránu do břicha asi 
tři centimetry hlubokou, způso
benou nožem, tzv. motýlkem. 
Rána nepronikla do dutiny břiš
ní a nevyžádala si ani šití.

„Zranění lze hodnotit jako leh
ké... Vzniklo malou až střední 
silou," citují kriminalisté znalce 
z oboru soudního lékařství Jiřího 
Hladíka.

Ač pobodán, 
šel vzpřímen

Muž tvrdí, že ho na konci led
na napadli dva muži, když si byl 
ráno zaběhat. Přitom na něj měli 
křičet „Ty islámská kur...“.

Jeden ho strčil do ramene 
a druhý ho bodl. Myslel si, že 
útok odrazil, až po chvíli prý 
začal cítit pálení v břiše a zjistil, 
že byl zasažen. Samotný inci

dent žádná kamera nezazname
nala.

Policisté v usnesení shrnují, že 
ačkoli uvedl, že jednoho z útoč
níků následně pronásledoval, tak

I
 Zranění lze hodnotit 

jako lehké...

Vzniklo malou 
až střední silou

z usnesení policie

záznamy z kamer umístěných 
u východů z parku kousek od 
údajného místa činu říkají něco 
jiného.

„Žádný pohyb dvou mužů, 
kteří by odpovídali popisu útoč
níků, vyjma tvrzení poškozené
ho, není na místě činu ani v jeho 
okolí zaznamenán," je dále uve
deno v usnesení.

„Mohli s tím záznamem něco

udělat," bránil se ve středu Is- 
sakT.

Pobodaný tvrdil, že po útoku 
se držel za břicho, a dokonce si 
ho prý mačkal. Ze záběrů z ka
mer, které ho po cestě domů za
chytily, je ale patrné, že jde 
vzpřímeně.

„Jeho chůze je zcela fyziolo
gická, poškozený má symetrický 
pohyb horních a dolních konče
tin a jde zcela vzpřímený," stojí 
v policejním usnesení.

Issak T. však trval na svém, te
dy že ránu si skutečně mač
kal, ale pokud by to tak udělal, 
musela by být krev i na jeho 
bundě.

Podle policie byly ovšem krva
vé stopy pouze na bílé mikině 
a bílém tričku. Pobodaný přitom 
uvedl, že černou větrovku měl 
v daném okamžiku rozepnutou 
a neví, jestli si ji pak zapínal. Na 
záznamu ž kamer je vidět, že Is

sak T. má po cestě domů bundu 
zapnutou.

Rozporů je v tomto případě ale 
více. Issak T. popsal útočníky 
celkem podrobně. Oba měli být 
vysocí, svalnatí, potetovaní a ho
lohlaví. Takoví muži se podle 
svědectví správce parku skuteč
ně to ráno v parku procházeli. 
Popsal je jako muže v bombe- 
rech a maskáčích, kteří byli 
„udělaní", ale pobodaný muslim 
v nich pachatele nepoznal a pří
tomný správce si jich všiml ještě 
předtím, než Issak T. do parku 
dorazil. V té době už prý ale by
li pryč.

Svědci nic neviděli
Údajné pachatele nezazname

nali ani další svědci, kteří se 
v době údajného útoku nacháze
li poblíž.

Podle policie je také zvláštní, 
že pobodaný s voláním záchran

ky půl hodiny otálel. Podle žábě 
rů z kamer V okolí jeho domu st 
totiž vrátil do bytu v 9.55 a nt 
linku záchranné služby volal aš 
v 10.27 hodin.

„V případě bodného poraněn 
břicha se to jeví značně nelogic
ké a lze jen těžko vysvětlit tvrze
ním poškozeného, že po přícho
du domů si sedl na gauč 
a rozhodoval se, jestli má zavo
lat záchranku," píše policie v us
nesení.

Proti usnesení mohou do tří 
dnů účastníci podat stížnost. Is
sak T. Právu sdělil, že věc probí
rá se svým právníkem a zvažuje, 
zda má smysl se proti usnesení 
bránit.

Sám ovšem trvá na svých 
tvrzeních, že ho bodli dva útoč
níci, a se závěry policie nesou
hlasí.

Možnost podat stížnost má 
i státní zástupce.

Je nevidomý, přesto poběží maratón...
(Pokračování ze str. 1) 
„Sparing partnera, který se 

mnou udrží tempo, je dnes těžké 
najít. Minule jsem běžel půlma
ratón v osobním rekordu jedna 
hodina a 37 minut, a když už ně
kdo běhá takové časy, chce je bě
hat za sebe, a ne s někým na pro
vázku," směje se Bauer.

I
 Sparing partnera, 

který se mnou udrží 
tempo, je těžké najít

Jeho vášeň pro běh se zrodila, 
až když ztratil zrak. Motivací by
la váha.

„Měl jsem 160 kilo. Otevřel 
jsem si masážní salón U Slepej- 
še, učil se o lidském těle a chtěl 
radit a pomáhat ostatním. Řekl 
jsem si, že musím začít ú sebe. 
Přes posilovnu jsem se dostal 
k běhání a ke kolu. Dnes trénuju 
každé ráno, někdy také dvoufá
zově. Týdně tak deset hodin," po
pisuje nevidomý přípravu na ma
ratón.

Z Prahy na Gerlach
Sportovní výzvy a jejich plně

ní se zdají být náplní života mu
že, který se přes slepotu a vážnou 
nemoc rozhodl o život poprat. 
Zvládá to podle svých slov díky 
podpoře své ženy a dvou malých 
dětí.

Kromě absolvování několika 
maratónů vyšplhal i na Gerla-

chovský štít, ke kterému dojel se 
svým parťákem na tandemovém 
kole z Prahy.

Celou trasu do Liptovského 
Mikuláše, která je dlouhá více 
než 585 kilometrů, ujeli za čtyři 
dny.

, Jako nevidomý jsem přelézal 
balvany doslova po čtyřech, měl 
jsem okopané holeně, krvavá ko
lena a sedřené prsty na rukách. 
Cesta nahoru trvala sedm hodin, 
dolů pak osm," popsal útrapy 
cesty na vrchol nejvyšší sloven
ské hory Bauer.

V srpnu loňského roku zdolal 
rovněž na tandemovém kole ces
tu z Prahy až do Itálie, místy, kde 
se jezdí jedna z etap 
Giro dTtalia.

Proč běhá?
Na otázku, proč si vybral zrov

na běh a co mu jako nevidomé
mu dává, má Jan Bauer jednodu
chou odpověď.

, Jedni si chtějí pročistit hlavu, 
druzí chtějí zhubnout, aby se pak 
mohli najíst, a třetí je kombinace 
obou motivací. Já si chci pročis
tit hlavu i zhubnout. Co může 
slepý dělat za pohyb, aby to mě
lo smysl? Nechci se věnovat 
sportům, kde se distancuju od vi
dících," dodal.

Se svou trasérkou Jitkou je Jan 
Bauer při běhu spojen prováz
kem a dostává od ní pokyny.

Vládní airbusy dostanou...
(Pokračování ze str. 1)
„Šlo by o letadla střední veli

kosti, která by měla schopnost 
přepravovat vozy Iveco či ná
kladní vozy," uvedl generál Ba
loun. Dodal, že s nákupem těchto 
strojů počítají až po roce 2020.

O stavu vládní letky včera jed
nal branný výbor Sněmovny. Po
dle armádních statistik loni vý
razně vzrostl počet letů ústavních 
činitelů. Armádní piloti vládních 
tryskových letounů vyrazili s po
litiky do světa minulý rok celko
vě na 2400 letů.

Například s airbusy loni letěli 
ústavní činitelé do zahraničí 
900krát, předloni to bylo přitom 
jen 483 letů. Také počet výprav 
challengerem se zdvojnásobil ze 
159 na 319 letů.

Poslanci chtěli také vědět, jak 
má armáda zajištěn servis letou
nů. Nedávno totiž během cesty 
poslanců do Indonésie, kdy se 
porouchal jeden z palubních 
přístrojů, vyšlo najevo, že obrana 
nemá podepsanou dlouhodobou

servisní smlouvu, což opravu da
leko v zahraničí ztížilo.

Najít servisní firmu se minis
terstvu nedaří již od roku 2013. 
Loni muselo odpískat již druhou 
soutěž na sedmiletý servis za půl 
miliardy korun. Antimonopolní 
úřad ale ministerstvo přiměl, aby 
výběrové řízení znovu otevřel.

Podle šéfky vyzbroj ovací sek
ce ministerstva obrany Jitky Na- 
levajkové by vláda měla v nej- 
bližší době schválit novou výbě
rovou komisi. Do doby, než se 
zamotaná situace vyřeší, obrana 
musela sepsat provizorní rámco
vou dohodu na akutní opravy 
s Czech Airlines Technics za 
80 miliónů korun.

Potíže neprovázejí pouze výběr 
opravárenské firmy pro airbusy. 
Roky obraně trvalo podepsání 
smlouvy na servis letounů Casa. 
Také se ministerstvu nedaří najít 
opravárenskou firmu pro letouny 
L-410. Dohodu s kunovickou fir
mou Aircraft Industries zkompli
kovala insolvence podniku.

Registr účtů má šanci
Hlavně daňové úniky a praní 

špinavých peněz má omezit 
chystaný centrální registr účtů, 
které mají občané a firmy v tu
zemských bankách a záložnách. 
Jeho vznik podle vládního ná
vrhu doporučil ve středu poslan
cům schválit rozpočtový výbor.

Centrální evidenci účtů má 
spravovat ČNB. Nebude však ob
sahovat údaje o zůstatcích na úč
tech. Registr umožní na základě 
jednoho dotazu nejpozději do 24 
hodin zjistit, ve které bankovní 
instituci má podezřelý subjekt 
zřízený účet. (svj, ČTK)

Poslanci se přeli o výjimky pro smlouvy
Jan Martinek

Zákon, který ukládá společnos
tem zveřejňovat smlouvy, bude 
platit už od 1. července. Ve Sně
movně se však roztrhl pytel s ná
vrhy výjimek, které by měly 
schvalovat v bleskové novele. 
Jednání se však protahuje.

Ani včera se poslanci ústavně- 
právního výboru nedohodli, jestli 
ze zákona vyjmout budějovický 
Budvar, Českou televizi, Český 
rozhlas či veřejné nemocnice.

Výjimku pro Budvar navrhl 
místopředseda KDU-ČSL a Sně
movny Jan Bartošek. Tvrdí, že 
kdyby měl Budvar zveřejňovat 
všechny smlouvy na internetu, 
podnik by to poškodilo.

„Tyto smlouvy obsahují infor
mace zneužitelné v konkurenč
ním boji. Bavíme-li se o veřej
ných financích, zveřejňujme

smlouvy těch, kdo pobírají dota
ce, například neziskovek. Bu
dvar, stejně jako jiné firmy, se 
tam neměl vůbec ocitnout," řekl 
Bartošek.

Ředitel Budvaru Jiří Boček na 
jednání podotkl, že má analýzy 
advokátních firem i Úřadu pro 
hospodářskou soutěž, podle nichž 
by se Budvar dostal do nerovno
právného postavem na trhu.

Ohrožené olympiády?
„Bylo by potlačeno právo na 

svobodné podnikání, hrozí kon
flikt veřejného a soukromého prá
va," řekl. Poukázal na to, že 
smlouvy, které Budvar uzavírá, 
mají mnohdy tzv. klauzule důvěr
nosti, se smlouvami se musí na
kládat přísně důvěrně, nesmějí se 
poskytovat třetí straně.

Na zasedání výboru vystoupil 
i generální ředitel České televize

Petr Dvořák, který žádal o výjim
ku pro veřejnoprávní média. Ře
kl, že ČT uzavřela exkluzivní 
smlouvu pro vysílání olympiád 
2018 a 2020.

„V případě, že bychom podlé
hali registru smluv, nemohli by
chom takovou smlouvu vůbec 
uzavřít, protože obsahuje záva
zek, že neposkytneme nikomu in
formaci o celkové ceně, abychom 
neohrozili vyjednávání v jiných 
evropských zemích," upozornil.

Některé poslance nicméně ře
ditelé nepřesvědčili, například 
Martina Komárka (ANO). „Pro
sím všechny poslance, aby ne
chtěli žádné výjimky. Ty by ten 
zákon akorát zničily, politici by 
byli za totální trotly," řekl.

I Jan Farský (TOP 09/STAN), 
z jehož pera zákon o registru po
chází, je proti rozmělňování nor
my. ,(Zákon nezveřejňuje nic nad

rámec zákona 106 (o svobodném 
přístupu k informacím), naopak 
má větší ochranu obchodního ta
jemství," řekl.

Podle Jana Chvojky (ČSSD) by 
měli mít výjimku nemocnice 
a poskytovatelé zdravotnického 
materiálu.

Zákon ukládá státním i veřej
noprávním institucím posílat 
všechny smlouvy v hodnotě nad 
50 tisíc korun do centrálního re
gistru smluv, spravovaného mi
nisterstvem vnitra, do kterého bu
de smět nahlížet každý občan.

VZP začne od 1. července pro
věřovat nákupy nemocnic. Posou
dí v registru smluvní vztahy 
nemocnic s dodavateli kardiosti
mulátorů, defibrilátorů a dalších 
prostředků. VZP zaplatí nemocni
cím méně za ty prostředky, které 
podle smlouvy nakoupily levněji, 
než vykázaly pojišťovně.

Licenční správa nezjistila, že miny byly zakázány
Licenční správa ministerstva 

průmyslu a obchodu nezjistila, 
že by miny skladované ve Vrbě- 
ticích byly zakázány. U zlínské
ho soudu to řekl včera vedoucí 
oddělení vojenského materiálu

darska. Kvůli nim stojí před sou
dem pět lidí a firmy Excalibur 
Army a Real Trade Praha.

Samiec uvedl, že licenční sprá
va porovnávala údaje z kupní 
smlouvy a z předložené žádosti.

ny MON-100 a MON-200 podle 
Samiece v předpisu jako zakáza
né nebyly. Pracovníci licenční 
správy navíc některé komodity 
neznají a dohledávají je na inter
netu, třeba na wikinedii. uvedl

byly zakázány, nevěděl. Hlavní 
líčení pokračuje ve čtvrtek.

Stíhání je vedeno pro vývoj, 
výrobu a držení zakázaných bo
jových prostředků a porušení
nnvinnnQťi \/ crtnvielnefi o \rtrA£

Soutěž ve vázání a aranžování květin
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Unie se chystá zakázat neúsporné 
varné konvice, fény a topinkovače

Zákaz fénů, varných konvic 
a topinkovačů s vysokou spo
třebou energie chce letos na 
podzim navrhnout Evropská 
komise.

Podle listu The Daily Tele
graph to řekl šéf Evropské komi
se Jean Claude Juncker při zase
dání tohoto orgánu letos 20. 
dubna. Návrh je podle britského 
listu již dávno hotový, zveřejnění

se však chystá až po britském re
ferendu o setrvání v Unii či od
chodu z ní.

Důvodem odkladu jsou prý 
obavy, že kampaň za vystoupení 
z EU by využila tohoto návrhu 
k agitaci za odchod ze sdružení, 
jež chce prosazovat zákazy 
i v oblasti, která se dotýká kaž
dého, kdo si dělá čaj a topinky.

Zejména v Británii jsou totiž

Unie zasahuje 
do příliš mnoha 
aspektů našeho 
života, od našich 
snídaní po naše 
hranice

Matthew Elliott, vůdce 
kampaně za odchod z EU

tyto návrhy ožehavé. Na ostrovní 
zemi připadá například třetina 
všech prodejů varných konvic 
v Unii, přestože ve Spojeném 
království žije jen devítina oby
vatelstva EU. Zástupce britské 
kampaně za odchod z Unie Mat
thew Elliott už také záměr Komi
se ostře napadl.

„Unie nyní zasahuje do příliš 
mnoha aspektů našeho života, od

našich snídaní po naše hranice. 
Pokud budeme hlasovat pro se
trvání v ní, budeme bezmocní 
tváří v tvář lavině unijních regu
lací, kterou Brusel odkládá na 
dobu po referendu," řekl Elliott.

Na řadě mobily?
Unijní činitelé byli naopak po

dle britského listu vyzváni, aby 
upozornili řídicí pracovníky ve

svých úřadech na každý problém 
v jejich portfoliu, který by se mo
hl vztahovat k Británii a mohl by 
v případě zveřejnění posílit od
půrce členství v EU.

Komisaři se prý shodli, že 
vzhledem k „citlivosti obklopují
cí určité produkty" je nutný „di
plomatický" přístup při volbě po
ložek, které je třeba regulovat.

(Pokračování na str. 16)

MerkelovouV V A v#uz většina 
Němců nechce

Dvě třetiny Němců (64 pro- 
:ent) si nepřejí, aby Angela Mer- 
celová byla spolkovou kancléř- 
cou i v příštím volebním období, 
:edy po roce 2017. Vyplývá to 
' průzkumu veřejného mínění in- 
;titutu Insa pro časopis Cicero.

Nejvíc odpůrců 
má Merkelová, 
původem z bývalé 
NDR, ve východních 
spolkových zemích

Nejvíc odpůrců má Merkelo- 
■á, původem z bývalé NDR, pa- 
adoxně ve východních spolko- 
ých zemích Durynsku a Sasku, 
:de se proti jejímu znovuzvolení 
taví 79, respektive 76 procent.

S dalším působením Merkelo-

vé nesouhlasí především lidé 
s nižším vzděláním a s nízkými 
příjmy a ve věkové skupině od 
45 do 54 let (70 procent).

Naopak 36 procent dotázaných 
by přivítalo, kdyby šéfka křes
ťanských demokratů (CDU) ved
la po volbách do Spolkového 
sněmu v roce 2017 už svou čtvr
tou vládu. Nejvíc stoupenců má 
na opačném konci společenské
ho spektra - mezi vzdělanými 
lidmi s vyššími příjmy.

Merkelová dosud neoznámila, 
zda se znovu bude ucházet 
o kancléřský úřad. Špičky CDU 
to považují za hotovou věc. Tý
deník Der Stem však minulý mě
síc napsal o dohadech, že do to
ho nepůjde s odvoláním na věk 
svého manžela Joachima Sauera, 
kterému příští rok bude 68 let.

(Pokračování na str. 16) Migranti se tísní ve frontě na jídlo v provizorním uprchlickém táboře u Idomeni na řecko-makedonské hranici.

Vládní airbusy dostanou pancíře za stamilióny
Oldřich Danda

Ve světě je stále více nebez- 
ečno. Armáda proto chce dva 
stouny Airbus A-319 z tzv. vlád- 
í letky vybavit systémem aktiv- 
í a pasivní obrany v hodnotě ně- 
olika set miliónů korun. 
„Airbusy by poté měly být

schopny provozu v rizikových 
oblastech. Byl by to stejný sy
stém, který využíváme v letou
nech Casa, když létáme na Sinaj 
nebo do Mali," řekl Právu první 
zástupce náčelníka generálního 
štábu Jiří Baloun.

Ochranu proti raketám pro čty
ři stroje Casa koupilo minister

stvo obrany v roce 2011 za 150 
miliónů korun.

Politici létají 
dvakrát víc

Airbusy, které nejvíce slouží 
k dopravě politiků a vojáků do 
misí, by měly být nejen opancé

řovány, ale měly by dostat i spe
ciální zařízení, které bude vy
střelovat v případě útoku klamné 
cíle, zvané mezi vojáky „horké 
cihly". „Jde o sofistikovaný sy
stém ochrany proti zaměřování 
a působení cílů, jak ze země, tak 
ze vzduchu," dodal generál.

Vojáci i politici ochranu ocení

nejen na cestách do Afriky, ale 
hlavně do Afghánistánu nebo Sý
rie a Iráku, kam budou v příštích 
letech často létat instruktoři irác
kých pilotů a techniků.

Tzv. vládní letka se skládá ze 
dvou proudových airbusů A-319, 
jednoho tryskáče Challenger CL- 
601, dvou proudových Jak-40,

čtyř vrtulových transportních le
tounů Casa-295M a šesti vrtulo
vých L-410.

Vojáci by chtěli pořídit ještě 
dvě nové easy a také dva střední 
transportní letouny kategorie 
amerického čtyřmotorového le
tounu Hercules C-130.

(Pokračování na str. 4)

Je nevidomý, přesto poběží maratón na Velké čínské zdi
Stána Setfová

Jan Bauer (37) přišel o zrak ve 
iceti letech. Nevzdal to, založil 
masážní salón. Pak přišla dal- 
rána: roztroušená skleróza. Ani 
ho neudolala.
Začal běhat a nyní se chystá 
lolat jeden z deseti nejnároč- 
íjších maratónů světa na Velké 
nské zdi.
„S nápadem přišla moje tra- 
rka (asistent nevidomého při 
lhu, pozn. red.) Jitka, která mi- 
dý rok sama čínský maratón 
:žela. Sice je to standardní dél

ka 42 kilometrů a já už maratóny 
běžel, ale tady bude 40 stupňů, 
ohromná vlhkost, pořád se běží

Na běžce čeká 
5165 schodů, každý 
je jinak vysoký

Jan Bauer, 
nevidomý běžec

do kopce a z kopce a na běžce 
čeká 5165 schodů, každý je ji
nak vysoký," řekl Právu Jan 
Bauer.

Možná i proto maratón na Vel

ké čínské zdi ještě žádný nevido
mý nikdy neběžel a Bauer tak 
bude první, který se na start to
hoto závodu postaví.

Ze 160 zhubl 
na 80 kilogramů

O historické prvenství se v 16. 
ročníku maratónu zřejmě podělí 
s dalším nevidomým běžcem. 
I ten je Čech - Ondřej Zmeškal,

který se o nápadu dozvěděl 
a chtěl se přidat. Nakonec se tedy 
vypravují z Česka dokonce dva 
týmy.

Do Číny s Janem jede jeho tra- 
sérka, jež je s ním spojena pro
vazem a upozorňuje ho na ne
rovnosti, překážky a zatáčky, 
a ještě dva muži, kteří se s ní mo
hou vystřídat.

(Pokračování na str. 4)

Jan Bauer v cíli pražského půl
maratónu s trasérkou Jitkou. g 771211 211011 16 111


