
4 DOMOV Sobota 13. května 2017 LIDOVÉ NOVINY

JAN HORÁK

MOST Někdejší členka Dělnické
strany Lucie Šlégrová se nedo-
čkala odškodnění za to, že si za
sebou pět let táhla obvinění
z podpory extremismu. Protože
její kauzu soudy nedokázaly
včas uzavřít, musely její stíhání
zastavit. Kvůli tomuto excesu
žádala Šlégrová finanční kom-
penzaci, ale ministerstvo sprave-
dlnosti jí nevyhovělo. Aktivist-
ka se však nevzdala, peníze
chce po státu vymoct soudně.

„S argumentací ministerstva
spravedlnosti nesouhlasíme. Za-
stavení trestního stíhání bylo
zcela po právu. Byla stíhána neo-
právněně a náleží jí odškodně-
ní,“ vysvětlil serveru Lidov-
ky.cz právní zástupce Šlégrové
Petr Kočí.

Advokát pro svou klientku vy-
číslil odškodnění dohromady na
400 tisíc korun, za nehmotnou
újmu si řekla někdejší členka
Dělnické strany 250 tisíc korun
či za více než pět let trvající stí-
hání 126 tisíc.

Kořeny potíží aktivistky se zá-
konem sahají do listopadu
2010. Na výročí sametové revo-
luce při shromáždění Dělnické
strany v Litvínově vystoupila
s projevem, v němž se vymezila
vůči stávajícímu režimu, pohro-
zila pomstou odpůrcům Dělnic-
ké strany a za jedinou správnou
cestu vývoje prohlásila národní
socialismus.

Kriminalisté v lednu 2011 za-
čali Šlégrovou za její vystoupe-
ní vyšetřovat, obvinili ji z proje-
vu sympatií k hnutí směřující-
mu k potlačení práv a svobod
člověka. Extremistce v případě
uznání viny hrozily až tři roky
vězení. V květnu téhož roku do-
stala od mosteckého okresního
soudu takzvaným trestním příka-
zem (tedy bez procesu) podmín-
ku, Šlégrová ale nechala dojít
případ až k hlavnímu líčení.
Mostecký soud ji následně
v září 2013 očistil.

Soudy loni odebraly rodičům
3800 dětí. Čím dál více z nich
končí u profesionálních
pěstounů. To se nelíbí
Václavu Klausovi mladšímu
(ODS). Tuzemský systém
sociálně-právní ochrany dětí
přirovnává k „praktikám
norského úřadu
Barnevernet“. Chystá proto
happening.

MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Sociální pracovníci řešili
v loňském roce více než 9 tisíc pří-
padů ohrožených dětí. „Šlo o pří-
pady zneužívání, týrání nebo za-
nedbávání. Je to zhruba stejně
jako v roce 2015, ovšem stále je
to šestkrát více než před deseti
lety,“ upozornilo nedávno minis-
terstvo práce a sociálních věcí.

České úřady následně odebraly
rodičům přes 3800 dětí na zákla-

dě soudních rozhodnutí. Některé
z nich dostali na přechodnou
dobu do péče takzvaní profesio-
nální pěstouni, kteří za to dostáva-
jí od 20 tisíc korun měsíčně. Na
konci předloňského roku pečova-
li o 543 hochů a dívek. Pro srovná-
ní: na konci roku 2012 se starali
o 29 dětí.

Právě o tato čísla se opírá Vác-
lav Klaus mladší, předseda Cen-
tra občanské kritiky a kandidát
pražské ODS do sněmovny.
„Chceme upozornit na to, že se
v Česku bez nějakého většího zá-
jmu veřejnosti zavedl model
ochrany dítěte, který známe napří-
klad z Norska. Data, které zveřej-
nilo ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, nám připadají alarmují-
cí,“ sdělil LN Klaus.

Ohledně Norska naráží na úřad
pro ochranu dětí Barnevernet.
Ten se v tuzemsku „proslavil“
hlavně v souvislosti s kauzou Češ-
ky Evy Michalákové, které v roce
2011 odebral dva syny kvůli pode-
zření ze zneužívání, zanedbávání
a týrání. To se sice nepotvrdilo,

soud ale považoval zjištění za zá-
važná a děti nechal u pěstounů.
Chlapci vyrůstají každý zvlášť
a jejich matka o ně usiluje.

Klaus a jeho spolupracovníci
proto v pondělí ve 20 hodin za-
čnou před budovou norské amba-
sády v Praze promítat tři dokumen-
ty – příběhy rodin, které se s čin-
ností tohoto úřadu v životě setkaly.

Podle pozvánky chce Klausovo
centrum upozornit na „štědře
z norských fondů dotované snahy
českého státu zasahovat do životů
běžných rodin“. Současný systém
sociálně-právní ochrany dětí nazý-
vá dokonce protirodinným.

„Promítáním těchto dokumen-
tů chceme ukázat, jak to v Norsku
dopadá, a také odvrácenou stranu
ideje, že se musí zrušit všechny
kojenecké ústavy a že tu máme
placené pěstouny,“ sdělil také
Klaus mladší.

„Děti nejsou majetkem státu“
Právě na profesionální pěstouny,
kteří se starají zvláště o nejmenší
děti po dobu jednoho roku místo
toho, aby byly umístěné v koje-
neckých ústavech, namířil Klaus
a jeho centrum hlavní kritiku:
„Děti nejsou majetkem státu, pat-
ří primárně samy sobě, pak také
svým rodičů. Myslím si, že k ode-
bírání dětí má docházet v extrém-
ních případech, třeba když jsou
ohrožené na životě.“

Dítě má podle něho vyrůstat s ro-

diči. Pokud to není možné, v úva-
hu přicházejí prarodiče nebo tety
a strýcové. „Pokud ani to nejde, je
lepší, pokud je osvojené, ale štafe-
tové předávání po jednom roce
není dobré,“ myslí si Klaus. Čím
více nezletilých se dostává k pře-
chodným pěstounům, tím méně
jich je podle něho osvojených.

Ministryně sociálních věcí Mi-
chela Marksová (ČSSD) podle sou-
časného harmonogramu v pondělí
předloží vládě Akční plán k naplně-
ní Národní strategie ochrany práv
dětí na období 2016–2020. Ten po-
pisuje, jak a kde se bude pečovat
o ohrožené nejmenší děti. Usiluje
o to, aby malé děti nebyly umísťo-
vány do kojeneckých ústavů a sjed-
notila se péče o ohrožené děti pod
jedno ministerstvo – nyní je rozdě-
lená mezi tři resorty. Pozornost by
se měla více zaměřit na pomoc ro-
dinám, aby děti v ústavech končit
vůbec nemusely.

Česko patří k posledním ze-
mím v Evropě, kde je možné
umisťovat děti do tří let do koje-
neckých ústavů.Václav Klaus ml. FOTO MAFRA

BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHA/JERUZALÉM Jeruzalémské
hradby jsou oblíbenou turistickou
destinací, odkud se naskýtají zají-
mavé pohledy na historické cen-
trum. Novější část Svatého města
takovou vyhlídku dosud postrá-
dá. Již letos v létě by se ale novou
dominantou západního Jeruzalé-
ma měla stát pozoruhodná roz-
hledna. Vzniká kompletně v čes-
ké režii.

Autorem šestnáctimetrové
věže s vyhlídkovou plošinou je ar-
chitekt Martin Rajniš – tvůrce
vzducholodě v pražském Doxu,
který má doma v Česku na svém
kontě již osm rozhleden. Výhled
do krajiny nabízejí třeba jeho stav-
by v Příchovicích v Jizerských ho-
rách nebo na Čertově skalce
u Chrudimi.

Také jeruzalémská věž nezapře
Rajnišův svébytný autorský styl,

který se vyznačuje lehkou kon-
strukcí z dřevěných trámů, hrano-
lů a řeziva.

„Žádné univerzální projekty ne-
mám. Tvarově i designově bude
rozhledna v Jeruzalémě sladěna
s nádhernou zahradou, která ji ob-
klopuje. Věž připomíná kvetoucí
kaktus, což má i symbolickou ro-
vinu. Sabra, tedy kaktus, si říkají
Židé narození v Izraeli,“ vysvětlil
LN Rajniš.

A jak se podařilo českému ar-
chitektovi prosadit se zrovna v Je-
ruzalémě? „Šlo o dílo náhody.
Chystá se tu Jeruzalémské kultur-
ní léto a Týden designu a organi-
zátoři přemýšleli o nějakém ob-
jektu, který by sloužil jako domi-
nanta. Vzpomněl jsem si na Rajni-
še, jehož dílo tu navíc znají, proto-
že dělal workshopy s izraelskými
studenty,“ říká Lukáš Přibyl, šéf
Českého centra v Tel Avivu, kte-
rý je koordinátorem projektu.

Jeruzalémská rozhledna vyros-
te v zahradě Hansen House, měst-
ského centra pro umění a design,
které vzniklo před čtyřmi lety roz-
sáhlou rekonstrukcí bývalého
leprosária postaveného na sklon-
ku 19. století.

I toto místo má výraznou čes-
kou stopu. Ústav pro malomocné
provozovali moravští bratři, pů-
vodně protestantští exulanti ze
Suchdola nad Odrou, kteří se usa-
dili v Horní Lužici.

V opravené budově leprosária
dnes sídlí vysoká škola designu
a Jeruzalémský filmový fond,
jsou tu i nahrávací studia a v létě
se na zahradě promítají filmy.
Hned naproti přes ulici je navíc
hojně navštěvované divadlo.

„Hansen House byl vždy mís-
tem setkávání náboženství a kul-
tur. Postavili ho křesťané, mezi pa-
cienty byli muslimové, přitom
leží v západním, tedy židovském

Jeruzalémě. Věříme, že se roz-
hledna stane novou dominantou
celého prostoru. Navíc je odsud
opravdu hezký výhled na město,“
říká Přibyl.

Bar s českým pivem
Další možnosti pro kulturní akce
vzniknou i na platformě, na níž
bude věž umístěna. Počítá se
i s barem, kde by se mělo čepovat
české pivo.

Potřebná povolení pro novou
vyhlídkovou věž se podařilo zís-
kat v rekordním čase – za pouhé
čtyři měsíce. Paradoxně pomohli
izraelští developeři. V sousedství
Hansen House se totiž staví nové
nákupní centrum a podzemní ga-
ráže, takže povinný archeologic-
ký a geologický průzkum už byl
k dispozici.

Pomohl také charakter rozhled-
ny. Z hlediska stavebních norem
nejde o technickou stavbu, ale

o umělecký objekt, na nějž lze vy-
stoupat. A také ho kdykoliv zase
rozebrat a odvézt. „O tom ale ni-
kdo neuvažuje, jeruzalémský
magistrát si přeje, aby věž slouži-
la trvale,“ říká Přibyl.

Osmnáctitunová rozhledna je
již vyrobená, příští týden by se
měla naložit do dvou kontejnerů,
které poputují do Izraele. Tam se
přímo na místě pod dohledem Raj-
nišova studia Huť architektury
opět smontuje. „Dá se to stihnout
v pěti lidech za dva týdny,“ dodá-
vá architekt.

Martin Rajniš se rozhodl zpra-
covat dílo zdarma, jen za cenu vý-
robních nákladů. Ty jsou vyčísle-
né na 6 milionů korun. České a iz-
raelské firmy, instituce i individu-
ální dárci zatím dali v rámci sbír-
ky, kterou pořádá Mezinárodní
křesťanské velvyslanectví Jeruza-
lém (ICEJ), dohromady necelých
pět milionů.
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Martin
Rajniš

* 16. května
1944

Rozhledna
bude vysoká
16 metrů,
vyhlídková
plošina je
umístěna
ve výšce
12 metrů

■Mezi nejznámější Rajnišovy realizace patří Poštovna na Sněžce (2007) nebo
Vzducholoď v pražském centru DOX (2016)

Kvetoucí kaktus
Rozhledna v Jeruzalémě architekta
Martina Rajniše svým tvarem
připomíná kvetoucí kaktus. Umístěna
bude v zahradě kulturního centra
Hansen House. Jde o dar městu
Jeruzalému. Její otevření je naplánováno
na začátek července 2017. Sbírku
na rozhlednu – celkové náklady vychází
na šest milionů korun – pořádá
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém.

■ Vystudoval architekturu na ČVUT
a na Akademii výtvarných umění

■ Začínal v libereckém studiu SIAL,
později se orientoval spíše na menší
užitkové stavby ze dřeva

■ Pro jeho tvorbu jsou typické lehké
montované stavby z hranolů a řeziva

Extremistka
peníze za stíhání
nedostane

Klaus ml.: Nedávejte děti pěstounům

Celý článek čtěte
na serveru www.lidovky.cz

ZJIŠTĚNÍ ČOI

Podvodů při prodeji
aut přibylo
PRAHA Počty podvodů s ojetina-
mi neklesají. Česká obchod-
ní inspekce (ČOI) loni zjisti-
la porušení předpisů v 60 pro-
centech kontrol autobazarů. Je
to téměř o čtyři procentní
body více než loni. Prodejcům
ojetých vozů ČOI dala 63 po-
kut v celkové hodnotě 1,35 mi-
lionu korun. Autobazary často
používaly nekalé obchodní
praktiky, kdy informace o vozi-
dlech neodpovídaly skutečné-
mu stavu vozidla. Zjistili napří-
klad vozidlo Škoda Octavia 1,9
TDi, které mělo přetočený ta-
chometr nejméně o 120 844
km. čtk

EPIDEMIE

Spalničkami
onemocnělo už přes
sto lidí
OSTRAVA V Moravskoslezském
kraji už spalničkami onemocně-
la více než stovka lidí, celkem
hygienici evidují 102 případů.
Za poslední dva týdny v kraji
přibylo 24 nemocných. Nejhůře
je na tom stále Ostrava, kde
bylo celkem 83 nemocných, vy-
plývá to z údajů Krajské hygie-
nické stanice. Jediným okresem
kraje, kde se spalničky stále ne-
objevily, je Bruntálsko. Nemocí
onemocněli nejčastěji lidé nad
30 let. čtk

Český kaktus pro Jeruzalém
Architekt Martin Rajniš staví rozhlednu v Izraeli ● Má se stát novou dominantou západní části Svatého města


