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KVÍZ

Karel May
zemřel před
110 lety.
Jak dobře
ho znáte?

MAGAZÍN

VÍKEND
uvnitř zdarma
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Zeman zmizel
z jihočeských
tříd už dávno

SEMIFINÁLE: MOTOR PROTI SPARTĚ

Většina škol od zvyku věšet
nad katedru portrét prezidenta ustoupila před lety.
Jižní Čechy – Sundat portrét
prezidenta Miloše Zemana
doporučil školám radní Olomouckého kraje pro školství
Aleš Jakubec. Reagoval tak na
dlouhodobě proruskou orientaci hlavy státu i udělení
milosti šéfovi lánské lesní
správy Miloši Balákovi. Na
jihu Čech podle informací
Deníku dávno Zeman ze tříd
zmizel, není to totiž povinné.
Jak sdělil náměstek hejtmana pro školství a táborský
poslanec Pavel Klíma, oficiální vyjádření k tématu neplánuje. Sám byl dlouho ředitelem Základní školy v
Malšicích na Táborsku, v té
době zdobil zeď za katedrou
ještě Václav Havel. „Bylo to v

PLAY OFF. Skvělá jízda Motoru vstupuje o víkendu do další fáze. V semifinále se českobudějovičtí hokejisté střetnou na čtyři vítězné zápasy s pražskou Spartou, úvodní duel série se bude hrát zítra od 14.30 h ve vysočanské O2 Aréně. Na snímku lídři týmu Lukáš Pech (vlevo) a
Michal Vondrka slaví postup přes Pardubice, které ve čtvrtfinále extraligy vyřadili 4:1 na zápasy. Foto: Jan Škrle

roce 2003, Havel sice jako
prezident ten rok ve funkci
končil, ale já jsem jeho portrét nikdy nezměnil,“ popsal.
Povinnost vystavovat prezidenta republiky podle něj
neexistuje, jde o nepsané
pravidlo. „Výnos, který to
určoval, pocházel z 18. století
a šlo o obrázek císařpána,
později se jednalo o zvykové
právo, či tradici ve školách a
na úřadech,“ vysvětlil Pavel
Klíma s tím, že zvyk byl tak
silně zažitý, že si lidé neuvědomili, že už není nařízený
zákonnou normou.
Krok kolegy Jakubce ale
vítá. „Souhlasím s ním, ale
pro jihočeské školy je zbytečné vydávat podobná stanoviska, protože portrét
proruského prezidenta v našich poměrech víceméně nenajdete,“ míní. Strany 3 a 5

Ulice Břeclavi hlídají romští šerifové

Břeclav – Pokřiky „Cikáni do
práce!“ Transparenty „Národ
terorizován etnickou menši-

lavi nikdy nebyli. Než kriminalisté uzavřeli vyšetřování, kvůli zkresleným informacím
vášně přerostly
ve velký protestní pochod,“ zavzpomínal na
tehdejší dění šéf
Í břeclavské městD E N ské policie Stanislav
Hrdlička.
Teenager Petr utrpěl zranění, dokonce přišel o ledvi-

KU

k lepšímu. Atmosféře ve
městě pomohly sociální
projekty či kamery a
asistenti prevence
kriminality v ulicích.
„Ukázalo se, že
chlapec lhal. Spadl ze zábradlí
u panelového doV
mu při podivné hře.
Přihlásila se pak
spousta údajně očitých
svědků, kteří přitom v Břec-

N

PŘEMYSL SPĚVÁK

nou!“ Ne to nebyl Most či
Ústí. Tisícihlavý protestní
pochod s radikály v čele za
policejního dohledu vyrazil
do ulic Břeclavi. V dubnu
2012 ve městě vybuchla nahromaděná averze vůči
romské menšině poté, co
zraněný místní patnáctiletý
chlapec vypověděl, že jej
brutálně napadla romská
parta.
Paradoxně tento vypjatý
pochod odstartoval obrat

JE

Napětí mezi romskou
menšinou a majoritou
v jihomoravské Břeclavi
vygradovalo před deseti
lety. Kauza vymyšleného
napadení chlapce Romy
vyústila ve sjezd radikálů
a až v otevřenou nenávist.

VÁLKA NA UKRAJINĚ

EKONOMIKA

Jako bych to ráno
po invazi zemřela,
říká teenagerka
z Mariupolu

Pořídit si byt či dům
znamená pro mnoho lidí
v Česku nesplnitelný sen.
Přísné hypotéky promění
vlastní bydlení v luxus
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nu. Svým vyjádřením však
vyvolal silné protiromské
nálady, které se rozšířily i
mimo Břeclav. Demonstraci,
jež zaplnila místní náměstí,
uspořádalo radikální uskupení Dělnická mládež.
„Mnozí se po ukázání pravdy
asi chytali za nos. Matka zraněného syna logicky bránila,
pak celou situaci nesla velmi
těžce,“ pokračoval strážník.
Pokračování na straně 6

BUDĚJOVICKO

Husy bez viru
Nové Hrady – Státní veterinární správa ukončila mimořádné opatření ve šlechtitelském chovu hus v Rybářství Nové Hrady. Zhruba
800 hus bylo dvakrát očkováno proti ptačí chřipce a
vyšetření na vir bylo nyní
v chovu negativní. (win)

Do Zahájí
Zahájí – V seriálu Deník na
návštěvě se tentokrát podíváme do Zahájí. Mezi dlouhodobými investičními plány je výstavba víceúčelového
hřiště. U starého fotbalového
hřiště by se vykácel lesík ve
směru na Olešník. Vznikla by
nejen nová hrací plocha pro
fotbal, nohejbal či tenis, ale
také kabiny, posilovna a
společenská místnost. Nutným předpokladem je ale
majetkové vypořádání
s církví. „Teď budeme mít
jednání s biskupstvím,“ říká
starosta Zahájí Josef Kazík.
S církví musí obec jednat také kvůli zvažované přípravě
nových ploch pro výstavbu
rodinných domů. Krajský
úřad už posvětil změnu
územního plánu. Výstavba
připadá v úvahu ve směru na
Munice, tam je ale mnoho
majitelů pozemků. Obci to
komplikuje záměr vykoupit
pozemky a připravit tam
ZTV. Na druhé ploše ve směru na Mydlovary je nutná
spolupráce s církví, ta už vyjádřila ochotu jednat. Na 9.
dubna chystají v Zahájí účast
na akci Ukliďme Česko
v rámci projektu Brigádobraní. Sraz bude v 9 hodin
u hasičárny. Pytle a rukavice
budou zajištěny.
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Počasí
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2 střední zátěž

Zítra

DENÍK PLUS

ZVÍŘECÍ DENÍK

PŘEHLEDNĚ

Herečka Jiřina
Štěpničková
uvízla v pasti
zla
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Netopýři
se budí
ze zimního
spánku strana 11

Co se stane,
když přijdeme
o ruský plyn
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