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Obyvateli Londýna otřásl útok
tří radikálů. Lidé nejen truchlí za
oběti. Zároveň citlivě vnímají
příběhy obyčejného lidského hr-
dinství. To pomohlo předejít dal-
ším obětem. 

Nejmenovaný taxikář, který se
stal svědkem řádění teroristů, se
rozhodl zastavit je svým vozem.
„Viděl jsem muže s dýkami, jak
bodají náhodné kolemjdoucí. Ře-
kl jsem si, že to do nich napálím,
aby to skončilo,“ řekl rozhlasu
BBC muž, který odmítl zveřejnit

své jméno. „Jednoho jsem už
málem měl, ale náhle ukročil
stranou a na scénu se vřítili tři
policisté. Tak jsem aspoň řval na
všechny okolo, aby utekli. Bylo
tam několik set lidí,“ doplnil. 

Jen s obuškem zaútočil na
atentátníky dopravní policista,
tou dobou mimo službu. Nyní ho
oslavují jako hrdinu, protože če-
lil nebezpečí prakticky beze
zbraně. „Je vážně zraněn, ale
přesto dokázal v nemocnici po-
psat střetnutí. K policii přišel

před necelými dvěma lety. Jsme
na něj hrdí,“ řekl šéf londýnské
dopravní policie Paul Crowther. 

Lewis Bennett (39) viděl
z hospody Globe „oholeného

útočníka v černém oděvu, ve vě-
ku 25 až 30 let, se zahnutou dý-
kou za pasem“. Vrazil do dveří
a strnul asi na deset vteřin. Pak
začal bodat lidi okolo, do břicha,
do nohou, celkem asi šest lidí.
Křičel „Allahu akbar“, ale se zře-
telným britským přízvukem.
„Utekl jsem na záchod, ale pak
jsem se vrátil a on stál uprostřed
se zakrváceným nožem. Vtom
vešli dva policisté. Okamžitě se
na ně vrhl, ale jeden poklekl
a dvěma výstřely jej na místě za-

bil. Policista zakryl jeho tělo
a pak přišli záchranáři z ambu-
lancí,“ vybavil si Bennett.  

Vlastním tělem
zakryla dveře

Další taxikář popsal také ne-
uvěřitelně statečné chování své
pasažérky, která krátce před úto-
kem opustila jeho vůz. „Postavi-
la se jako živý štít ve dveřích re-
staurace Black and Blue, do
které se drali teroristé, a umožni-
la lidem dát se na útěk zadním

vchodem. „Věděla, že jsou to
moc zlí lidé. Držela se veřejí
a bránila jim několik vteřin, než
ji přemohli. Zachránila možná až
dvacet lidských životů,“ řekl ta-
xikář Aksha Patel. 

Jiným z hrdinů je Gerard Vow-
les (47), který se díval v hospo-
dě Ship na finále Ligy mistrů, ale
pak si šel domů něco sníst. Na
mostě London Bridge uviděl že-
nu, kterou útočníci desetkrát až
patnáctkrát bodli dýkami. 

(Pokračování na str. 10)

Karolina Brožová
Nejvyšší dary poskytují poli-

tickým stranám v době kampaně
do Sněmovny především firmy.
Ukazují to transparentní účty na
stránkách Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran. 

Nejvyšší dar od firmy zatím
dostala ODS, která se na žebříč-
cích preferencí drží v posledních
měsících nad deseti procenty.
Společnost s ručením omezeným
Quick Office, která prodává ba-

zarový nábytek, jí 31. května vě-
novala dar ve výši 480 tisíc ko-
run. „ODS jsme podpořili, proto-
že této straně fandíme a přejeme
si její úspěch ve volbách,“ napsal
Právu jednatel firmy Stanislav
Čubok.

Dar 360 tisíc přidala občan-
ským demokratům síť čerpacích
stanic a směnáren TO & Mi Vdf.
Po sto tisících dostala partaj od
Hotelu Hlaváč, s. r. o., a vinařské
společnosti Vinofol.

Na sponzory si nemůže stěžo-

vat ani zemanovská Strana práv
občanů, byť jsou její šance dostat
se do Sněmovny podle průzku-
mů mizivé. Stranu podporují
hlavně stavební firmy: 300 tisíc
jí poslala Benepro, a. s., čtvrt mi-

liónu Mados MT, dalších 300 ti-
síc firma Avers. Dalších 300 tisíc
pak SPO poslala i směnárna
Cash point, a. s.

Účet neukáže vše
Na transparentním účtu se

zobrazil také vklad hotovosti ve
výši 200 tisíc korun ze dne 21.
března, u kterého není uvedeno,
kdo peníze na účet složil a proč.

„Na transparentním účtu by
měl být vždy uveden účel trans-
akce. Takže v tomto ohledu je

zde chyba. Dárce může být uve-
den až ve výroční zprávě,“ řekl
Právu Jan Outlý z Úřadu pro do-
hled nad hospodařením politic-
kých stran.

Sponzoři se zajímají i o hnutí
ANO. Například firma Nolex,
spol. s. r. o., která se zabývá
montáží elektrických rozvaděčů,
poskytla hnutí sto tisíc korun.
Stejný dar získalo ANO i od sta-
vební firmy Rios z Valašského
Meziříčí. 

Čtvrt miliónu získala Strana

svobodných občanů od společ-
nosti Hrabánek, která se zabývá
zemními a výkopovými pracemi.
Incheba Praha Expo poslala 242
tisíc korun na transparentní vo-
lební účet TOP 09 . O deset tisíc
méně dostala ČSSD od poraden-
ské společnosti Aliaves & Co.

(Pokračování na str. 2)

Útoky teroristů ve Velké Bri-
tánii neberou konce. Nejnovější
atak v centru Londýna si v no-
ci na neděli vyžádal životy nej-
méně sedmi obětí a desítky zra-
něných. Atentát se odehrál na
mostě přes řeku Temži a v ně-
kolik set metrů vzdálené čtvrti
Borough Market. Všechny tři
útočníky z automobilu, jenž na-
jel do lidí na mostě, policie do
necelých deseti minut zastřelila. 

Útok začal ve 23.08 hod. naše-
ho času, když bílá dodávka spo-
lečnosti Hertz prudce zrychlila
na mostě London Bridge a na je-

ho severní straně vjela na chod-
ník. V rychlosti asi 80 km/h sra-
zila pět nebo šest pěších; podle
svědků byl jeden ze zasažených
vymrštěn pět metrů do vzduchu. 

Lidé zoufale uskakovali a vůz
pak sjel opět do vozovky a po-
kračoval v jízdě až k tržišti Bo-
rough Market, které je plné re-
staurací a barů. Tam teroristé,
kteří na sobě měli imitaci sebe-
vražedných vest, narazili do slou-
pu osvětlení a hospody Barrow-
boy and Banker. Vyskočili pak
ven a napadali lidi noži s dlouhou
čepelí. Pobodali nejméně dvě
osoby. BBC s odvoláním na jed-
noho ze svědků informovala, že
atentátníci křičeli: „To je pro Al-
láha!“ Vběhli pak do mexické re-

staurace El Pastor a pobodali jed-
nu ženu. Lidé na útočníky házeli
židle a vše, co měli po ruce, tak-
že je zahnali pryč.  

Policisté nejprve dobíhali na
místo pěšky a po teroristech za-

hájili palbu osm minut od nahlá-
šení teroru. O dvě minuty pozdě-
ji přijela osmičlenná zásahová
jednotka a útočníky zastřelila.
Celkem vystřelila 50 nábojů – je-
den náboj neúmyslně zasáhl člo-

věka, který je nyní v nemocnici
s lehčím zraněním.  

Oblast plnou barů a restaurací
zachvátila panika. Policisté na
přeplněných ulicích volali na li-
di, aby utekli. Ještě několik ho-

din po útocích byla policejně
uzavřena velká část centrálního
Londýna a lidé byli vyzýváni,
aby se oblasti vyhnuli. Mnozí
Londýňané i turisté tak měli po-
tíže dostat se domů. Útočiště jim

poskytly některé restaurace a ho-
tely. Do londýnských nemocnic
bylo převezeno 48 lidí, nyní tam
zůstává 36 pacientů, z toho 21 li-
dí je v kritickém stavu. 

(Pokračování na str. 10)

Londýnští záchranáři a policisté se shromažďují krátce po likvidaci následků incidentu u London Bridge. 
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Finanční toky
budeme v letošní
kampani pečlivě
monitorovat

David Ondráčka

Žena se postavila
jako živý štít ve
dveřích restaurace
a umožnila lidem 
dát se na útěk
zadním vchodem

Atentátníci křičeli, 
to je pro Alláha,
přízvuk ale 
měli britský

očitý svědek
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Jak se bránit
proti
vyděračským
virům

Firmy sypou stranám na volby, nejvíc zatím ODS
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