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Exprezidentovy
narozeniny na Hanspaulce
si nenechal ujít Miloš Zeman
ani kardinál Dominik Duka.

BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHANarozeniny Václava Klau-
se jsou svébytným rituálem, který
má svá zažitá pravidla. A nejinak
tomu bylo i včera, kdy exprezi-
dent oslavil své 77. narozeniny.
Začíná to hosty. Na „záme-

ček“, jak se vilce na pražské
Hanspaulce, kde sídlí Institut Vác-
lava Klause (IVK), přezdívá, při-
jeli především ti, kdo expreziden-
tovy narozeniny ze zásady nevy-
nechávají. Tak jako loni dorazil
Klausův nástupce na Pražském
hradě Miloš Zeman.
„Lidský život se dělí do tří čás-

tí. Část mládí, část dospělosti
a část vypadáte dobře. Václave,
vypadáš dobře,“ pogratuloval ju-
bilantovi Zeman.
Vzápětí si ve své zdravici neza-

pomněl rýpnout do Evropské
unie. „Oba dva si přejeme, aby
Česká republika měla svou vlast-
ní tvář a aby ji nikdo nezglajchšal-
toval do uniformní podoby,“ řekl
Zeman ve své krátké řeči na osla-
vě Klausových 77. narozenin.
Na soupisce gratulantů nechy-

běl ani kardinál Dominik Duka,
který jako dar na Hanspaulku při-
nesl knihu o katedrále v Remeši.
Dostavili se také Klausovi obdi-

vovatelé z umělecké branže – ně-
kdejší ředitel Národní galerie Mi-
lan Knížák nebo hudebník Ondřej
Hejma. Z expolitiků přišel Klau-
sovi pogratulovat třeba zakladatel
Svobodných Petr Mach, exminis-
tr informatiky Vladimír Mlynář,
někdejší místopředseda ODS Mi-
roslav Macek nebo Boris Šťastný,
expředseda pražských občan-
ských demokratů, kterému kdysi
Klaus přezdíval „ťula“.
Na Hanspaulce se objevil ale

třeba také známý pražský právník
Karel Muzikář starší, bývalý rad-
ní ČNB Pavel Řežábek nebo ex-
předsedkyně Energetického regu-
lačního úřadu Alena Vitásková.
Sešla se i celá Klausova rodi-

na – manželka Livia a oba syno-
vé, Václav a Jan.
Ani letos nechyběl speciální

dar. Zatímco před dvěma lety
Klaus jakoby náhodou vyhrál teni-
sový turnaj na Štvanici, tentokrát
dostal od zaměstnanců IVK sa-
mizdat. Je jím kniha o historii ba-
rokní budovy „zámečku“, kde ex-
prezident úřaduje. Hlavním auto-
rem je Jindřich Forejt, bývalý pro-

tokolář Hradu, který je vášnivým
amatérským historikem. Forejt na-
stoupil ke Klausovi loni v únoru
poté, co jeho kariéru na Hradě zlik-
vidovala aféra s videozáznamy,
které šéfa hradního protokolu údaj-
ně ukazovaly při užívání drog.
„Osmdesátistránková publika-

ce popisuje Hanspaulku od počát-
ků až do éry, kdy se zde usídlil
náš institut. Přispěl do ní skicou
třeba i Milan Knížák,“ řekl LN
mluvčí IVK Petr Macinka.
Stejně jako jindy oslavenec roz-

dělil narozeniny na dvě části – za-
tímco odpoledne se formou rautu
slavilo na Hanspaulce, večer se
pokračovalo v jazzovém klubu
v Občanské plovárně, kam přišli
Klausovi zahrát Emil Viklický
a Štěpán Markovič.

„Model Bartoš“
SámKlaus se blýskl svým novým
outfitem – bílými vlasy sčesaný-
mi na patku. O nich se rozpovídal
již o víkendu po vystoupení na
TV Prima. „Já mám nekonečně

delší vlasy – protože jsem někdy
v únoru byl na delší cestě v Latin-
ské Americe a zmeškal jsem svou
holičku. Nechtěl jsem jí být nevěr-
ný a nechat se ostříhat někde
v tramtárii a najednou jsem zjis-
til, že to vlastně nevypadá tak
hrozně. Model Bartoš – dredy –
je můj ideál,“ vtipkoval Klaus,
který se chodí stříhat do kadeřnic-
tví, jež sídlí na Úřadu vlády.
Téhož Bartoše, předsedu Pirátů,

přitom Klaus nedávno označil za
větší zlo, než jsou komunisté.

I když exprezident rád a zhusta čes-
kou politiku kritizuje, o comebac-
ku nesní. Přesto i na téma politické-
ho návratu o víkendu pronesl hu-
mornou vložku. To když komento-
val návrat někdejšího malajsijské-
ho premiéra do vrcholné politiky.
„Díval jsem se do médií na

jeho křestní jméno, jestli jsem si
to nepopletl, a je to on. Je mu
92 let – premiér Mahathir Moha-
mad. Tak to by inspirací mohlo
být. Ještě si do těch 92 počkám,“
dodal Klaus.

Armádní velení je
přesvědčeno, že se
zamýšlený nákup
3D radarů MADR povede.
Optimismus zachovává i přes
negativní stanovisko
bezpečnostního výboru
NATO.

TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHAMůže si Česko koupit nové
armádní radary od Izraele, nebo
nemůže? Plánovanou akvizici po-
dle vedení ministerstva obrany ne-
dávno zpochybnil bezpečnostní
výbor NATO. Problém spočívá
v tom, že Izrael není v Severoatlan-
tické alianci, její členské státy se
proto zdráhají umožnit připojení
„jeho“ radiolokátorů do svého spo-
lečného systému. A to přesto, že
Izrael má s většinou zemí v Alian-
ci nadstandardní vztahy.
„Podle výboru není přípustné,

aby do systému NATO byl zapo-
jen systém, který nepochází
z členské země NATO,“ uvedlo
ministerstvo před dvěma týdny.

Nejvyšší velení českého vojska je
ale přesto optimistické. Na gene-
rálním štábu převládá názor, že
nové radary nakonec dostanou pa-
třičný certifikát, aby je Česko
mohlo koupit a připojit do systé-
mu NATO.
„Za armádu mohu říci, že para-

metry byly nastaveny tak, aby cer-
tifikace mohla proběhnout. Se
svými kolegy jsem hluboce pře-
svědčen o tom, že bezpečnostní
komunita, která na tom bude pra-
covat, najde cestu (k udělení certi-
fikátu – pozn. red.),“ řekl na vče-
rejším setkání s novináři náčelník
generálního štábu Aleš Opata.
Generál nijak nerozvedl, co ho

k optimismu vede. Podle zjištění
LN by však jedním z důvodů dob-
ré nálady mezi generalitou mohl
být fakt, že kritika, jíž měl vojen-
ský výbor NATO plánovaný čes-
ký nákup podrobit, nebyla tak ost-
rá, jak ji v nedávné době prezento-
valo vedení ministerstva obrany
v čele s ministryní Karlou Šlech-
tovou (za ANO).
LN se podařilo získat překlad

stanoviska obranného výboru
k připojení radarů MADR do ali-
ančních systémů. V něm se sku-

tečně píše, že předseda výboru
Michael Bauer podpořil názor,
který hovoří o nepřípustnosti při-
pojení nealiančního zařízení do
systému NATO. Zároveň je z něj
však cítit vůle situaci řešit, neboť
trápí více států než jen Českou re-
publiku.
„Zástupci ostatních zemí uved-

li, že tento problém řeší také. Na
základě této diskuse vydal předse-
da výboru ASAB úkol zjistit a sta-
novit, jak v takových případech
postupovat,“ uvádí zpráva Národ-
ního úřadu pro kybernetickou a in-

formační bezpečnost, kterou mají
LN k dispozici.

Standardní proces
Nákup osmi radarů od izraelského
státního podniku Elta Systems při-
pravovalo už minulé vedení minis-
terstva obrany. Jeho tehdejší šéf
Martin Stropnický (ANO) však ob-
chod nepodepsal. Dotažení akvizi-
ce ponechal na své nástupkyni
Šlechtové. Stropnický argumento-
val tím, že nechce tak významný
krok učinit na samém sklonku čtyř-
letého volebního období.

Ani Šlechtová ovšem nákup ne-
podepsala. Namísto toho nařídila
jeho přezkum. „Je to zakázka za
3,5 miliardy korun a v tuto chvíli
si ji nechám prověřit. Protože do-
stávám upozornění od různých in-
stitucí. Třeba odVojenského zpra-
vodajství (VZ), kde ty zprávy
jsou utajované a velice závažné,“
řekla LN po nástupu do čela resor-
tu. Nálezy prý byly „katastrofic-
ké“. Náčelník generálního štábu
Opata však prověřování Vojen-
ským zpravodajstvím nepovažuje
za nějakou výjimečnou okolnost.
Novinářům naopak včera řekl, že
se jedná o standardní proces, kte-
rý nastává u většiny vojenských
zakázek.
LN se navíc podařilo zjistit in-

formace ze sněmovního výboru,
který má na starosti dohled nad ar-
mádními zpravodajci. Členové
výboru se na posledním zasedání
dozvěděli, že žádná zpráva Vojen-
ského zpravodajství neobsahuje
tak závažné skutečnosti, jak ve
své argumentaci uváděla ministry-
ně.
„Karla Šlechtová celou dobu ar-

gumentuje katastrofickými zjiště-
ními VZ, která však v žádné zprá-

vě nejsou,“ sdělil LN dobře infor-
movaný zdroj.

Pryč s ruským vybavením
Podle Opaty patří nákup 3D rada-
rů z Izraele k nejvyšším prioritám
armády. „Jde o jeden z klíčových
projektů, který vojsko potřebuje
v oblasti monitorování vzdušné si-
tuace na teritoriu České republi-
ky,“ doplnil Opata.
Vojsko se ale chystá přezbrojit

i v dalších oblastech. Náčelník štá-
bu včera jako jeden z velkých úko-
lů zmínil nákup balistických vest,
přileb a přístrojů nočního vidění.
Jde o projekt, který má takřka oka-
mžitě zlepšit vybavení vojáků na-
sazovaných do pole.
Armáda v dohledné době po-

třebuje také pásová bojová vozi-
dla pěchoty, kterých by ráda
měla více než 200. Chystá se rov-
něž nákup 52 děl využívajících
munici NATO. Podobně jako v
případě radarů zatím čeští vojáci
střílí z ruských kanonů. Dlouho
se hovoří i o nákupu dvanácti ví-
ceúčelových vrtulníků, které
mají nahradit současné bojové vr-
tulníky Mi-24, opět ruské prove-
nience.

■ Obrana chce koupitmobilní
radiolokátory (MADR) od
izraelského státního podniku Elta
Systems, nákup osmi přístrojů má
stát asi 3,5 miliardy korun. Nové 3D
radiolokátory nahradí zastaralé
radary sovětské výroby, které už
řadu let přesluhují.
■ Nejdražším nákupem bude více
než 200 pásových bojových
vozidel pěchoty, která budou stát
přibližně 53 miliard korun.

■ Armáda počítá s tím, že zakoupí
52 děl odpovídajících ráži používané
v NATO, tedy 155 milimetrů. Jejich
životnost má být 25 let
a odhadovaná cena by měla
přesáhnout čtyři miliardy.
■ V plánu je rovněž nákup
protiletadlového kompletu
krátkého dostřelu Shorad, který
nahradí dosud používané KUB ruské
výroby. Ty jsou již několik let za
hranicí své životnosti.

Na oslavu přišli i oba synové Václava Klause. Na snímku je mladší Jan Dominik Duka nemohl chybět

Plánované armádní nákupy

Milan Knížák nesl dar v igelitce

Václav Klaus pozval zhruba stovku hostů. Mezi nimi byla i bývalá šéfka ERÚ Alena Vitásková. FOTO MAFRA - DAN MATERNA (4x)

PLÁNY BRUSELU

Babiš: Návrh
rozpočtu EU je
nepřijatelný
PRAHA Návrh rozpočtu Evrop-
ské unie na příští programovací
období je pro českou vládu ne-
přijatelný, řekl včera premiér
Andrej Babiš (ANO). „Je nedo-
konalý stejně jako ten na součas-
né období,“ prohlásil. Evropa
podle něj Česku nadiktovala na
léta 2014 až 2020 programy,
kde je velká část peněz vyčleně-
na na sociální oblast, ale ty se ne-
daří vyčerpat. „Návrh evropské-
ho rozpočtu je pro nás naprosto
nepřijatelný. V tom, že se Bru-
sel znovu snaží prosazovat tyto
představy a my potřebujeme do-
stat peníze do investic. Proto ma-
pujeme investiční potřeby
a chceme vyjednávat na další ob-
dobí 2021 a dál, aby se peníze
skutečně našly, aby se to neztra-
tilo na nějakých rekvalifikacích,
školeních a tak dále,“ řekl Ba-
biš. Podle něj by peníze byly spí-
še potřeba na investice ve zdra-
votnictví a školství. čtk

ŠKODY ZA 340 MILIONŮ

Řidičů havarujících
v cizině přibylo
PRAHA Češi způsobili v roce
2017 v cizině při dopravních ne-
hodách téměř 3800 škod za
340 milionů korun, zatímco
o rok dříve to bylo 3500 škod za
275 milionů korun. „Každý rok
v letních měsících, kdy lidé vy-
ráží na dovolenou, sledujeme
dramatický nárůst dopravních
nehod v zahraničí,“ komentoval
vedoucí oddělení pojistné mate-
matiky a analýz České kancelá-
ře pojistitelů Petr Jedlička. čtk

PORODNOST

V Česku se po
15 letech narodila
čtyřčata

PRAHAV porodnici Fakultní ne-
mocnice v Motole se před týd-
nem narodila čtyřčata, tři hol-
čičky a chlapec. Jsou to dva-
advacátá čtyřčata narozená
v zemi od roku 1950, poslední
se narodila před 15 lety. Porod
se podle lékařů obešel bez kom-
plikací, maminka i všechny čty-
ři děti – Anežka, Monika, Klára
a Ondřej – jsou v pořádku.
Čtyřčata, která vážila od 1400
do 1660 gramů zůstanou v péči
zdravotníků ještě několik týd-
nů. čtk

Radary z Izraele: vojsko věří ve smír

Klaus slavil 77 let. Dostal samizdat


