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Pesimističtí Češi
V porovnání s ostatními národy
vyjadřují Češi velký pesimismus
ohledně budoucího vývoje.
V průzkumu Pew Research Centra
byli pesimističtější pouze Řekové.
Výrazně optimističtější než Češi byli
i Italové či Španělé, tedy občané
zemí, které se potýkají s vážnými
dluhovými problémy. strana 11

Já a skinhead? Jen
jsem je učil

DOMOV Kandidát na prezidenta
Vladimír Franz se musí postavit své
minulosti. Ve chvíli, kdy oznámil, že
chce jít do přímé volby, začali jeho
kritici na internetu připomínat jeho
údajné sympatie ke skinheadskému
hnutí. Franz ale po více než
20letech říká: Nikdy jsem se jako
skinhead necítil. strana 4

Psal Egypťan Mursí
do Izraele, nebo ne?

SVĚT Je pravý. Nikoliv, je to
padělek. Egypt a Izrael rozděluje
neobvyklý diplomatický spor. Jeho
jádrem je anglicky psaný dopis,
který obdržel prezident židovského
státu Šimon Peres. Pod vstřícným
listem figuruje jméno nedávno
zvolené egyptské hlavy státu
Muhammada Mursího. strana 6

Diplomat na kole
LIDÉ
Britská
ambasáda
v Praze má
nového
zástupce
velvyslanky
ně. 41letý
Tim Voase

dorazil na kole po devítidenní
jízdě přes půl Evropy. strana 20

MILOŠ ŠENKÝŘ

TEMPLŠTEJN Stojí ve zřícených
zdech středověkého hradu Templš-
tejna, drží v ruce motyčku a bojuje
s kopřivami. Turistům může připo-
mínat podivína – ale je to hradní
pán David Hamza.

Už rok je majitelem pověstmi
opředené zříceniny mohutného
templářského hradu. Ani trampo-
vé, pro něž jsou rozvaliny nad údo-
lím řeky Jihlavy rájem, často netu-
ší, kdo je muž, který odchází se sou-
mrakem a přeje jim dobrou noc.

Hamza rovnou přiznává, že za
dobu, co by mohl být titulován
jako „pán z Templštejna,“ na hradě
ještě ani jednou nepřespal. „Jedu
domů nebo k bratrovi, který bydlí
nedaleko. Touha přenocovat tady
na mě ještě nepřišla, jednou si to
třeba vychutnám,“ svěřuje se.

Zpustlého torza hradu se loni
Lesy ČR zbavovaly rády. Na mís-

tě, které je kulturní i přírodní pa-
mátkou současně, stromy těžit ne-
šlo. A 1,2 milionu korun, za něž
hrad prodaly, podniku vylepšilo
hospodaření. Nový majitel si zase
podpisem smlouvy splnil sen vlast-
nit a zachránit památku.

O své dovolené tak přerovnává
sesuté kamení a zájemcům přibližu-
je historii místa. Tento týden hostil

také velkou inspekci archeologů
a památkářů, kteří prověřovali, jak
se o hrad stará.

„Chová se ohleduplně. Jelikož je
stavař, správně tuší, kde už může
být nápor nánosů na zachovalé zdi
velký, a snaží se ho uvolnit,“ chválí
hradního pána archeolog Petr Vitu-
la z brněnského památkového ústa-
vu.

Z hradních zdí zmizely kořeny,
které je rozdíraly. Uvolněné kame-
ny naopak majitel vrší jako ohrom-
nou skládačku, aby návštěvníkům
naznačovala cestu, a ti neurychlo-
vali chátrání zříceniny.

Za ten rok ho nejvíce překvapil
zájem neznámých lidí pomoci se
záchranou pevnosti. Opakovaně od-
mítl nabídku, aby hrad po roce zno-
vu prodal některému ze zájemců,
které láká mystika místa spojeného
se zřejmě nejzáhadnějším rytíř-
ským řádem.
Pokračování na straně 4

LENKA ZLÁMALOVÁ

PRAHA Evropská centrální banka
(ECB) se chystá řešit krizi eurozó-
ny tiskem peněz.

Bankovní rada včera ve Frankfur-
tu nad Mohanem rozhodla, že je při-
pravena začínat v neomezeném
množství nakupovat vládní dluhopi-
sy ohrožených zemí měnové unie,
aby tím srazila vysoké úroky, které
investoři žádají za půjčky těmto ze-
mím. Jejich celkové dluhy by se tak
mohly dostat na neudržitelnou úro-
veň a ještě více dusit už tak oslabe-
né ekonomiky.

Nákup dluhopisů znamená, že
Evropská centrální banka fakticky
přímo půjčuje ohroženým státům
a tiskne peníze. Včera zveřejněný
plán ECB nemá však zatím ještě
pevné obrysy.

„Pro záchranu eura jsme připra-
veni udělat cokoliv. Nákupy dluho-
pisů můžou být neomezené, tak

aby splnily svůj účel,“ prohlásil gu-
vernér Evropské centrální banky
Mario Draghi. Zároveň upozornil,
že se ECB může pustit i do „dal-
ších nestandardních operací“.

Proti nákupům dluhopisů se
ostře postavilo Německo. Guver-
nér Bundesbanky Jens Weidemann
byl jediným, kdo hlasoval v ban-
kovní radě proti.

„Bylo jasné, že pan Weidemann
a Bundesbanka mají k nákupům vý-
hrady,“ komentoval to Draghi. Už
včerejší vydání nejčtenějšího němec-
kého bulvárního deníku Bild banké-
ře varovalo titulkem: Už žádné ně-

mecké peníze pro bankrotující země
eurozóny, pane Draghi! Němci mají
silné obavy z toho, že tisk peněz
zvedne inflaci, které se tradičně z his-
torických důvodů velmi obávají.

Rozhodnutí ECB, které se dá po-
važovat za průlom v krizi eurozó-
ny, investory nenadchlo. Akcie na
většině evropských trhů se propad-
ly a úroky z nejvíce ohrožených
španělských a italských dluhopisů
stouply. Guvernér Draghi totiž ne-
zveřejnil o budoucích nákupech
mnoho detailů a jasně neřekl, kdy
s nimi banka začne.

Zdůraznil také, že do nákupu dlu-

hopisů ohrožených států by se měly
ještě před ECB pustit vlády zemí eu-
rozóny přes záchranné valy EFSF
a ESM. Italský premiér Mario Mon-
ti prosazuje, aby val ESM získal
bankovní licenci a mohl si na nákup
dluhopisů půjčovat peníze od Evrop-
ské centrální banky. To ale opět na-
ráží na silný odpor v Berlíně. Ně-
mecký ministr hospodářství Phillip
Rössler včera prohlásil, že německá
kancléřka na proměnu záchranného
valu v banku nikdy nepřistoupí.

Evropská centrální banka ale vče-
ra zároveň zdůraznila, že záchranné
nákupy dluhů ohrožených zemí ne-
budou bezpodmínečné. Země, jimž
bude ulehčovat, nejspíš budou mu-
set nejprve oficiálně požádat o po-
moc ze záchranných valů a vzdát se
tím části suverenity. Tomu se snaží
za každou cenu zabránit Španělsko,
které nyní čelí nejvyššímu ohrožení
ze všech zemí eurozóny.
Další informace na straně 12

Svět to vidí jinak

ČTĚTE V LN

Ekonomický deník Handelsblatt:
„Pod guvernérem Draghim se z ECB
stala tajemná síla. V krizi už
nerozhodují politici, ale ECB.“

Bulvární list Bild:
„Už žádné německé peníze pro
bankrotující země eurozóny, pane
Draghi!“

DANIEL KAISER

T radiční obava Čechů
z toho, jak je svět vidí, má
různé podoby. Od strachu,

že nám to Klaus zase nějakým vý-
rokem kdesi „u nich“ zavařil, až
po nábožnou úctu, s níž se za ko-
mentáře světových médií k dění
v tuzemsku vydává kdejaký zpra-
vodajský text, většinou opsaný
z českých novin. Lékaři tomu ří-
kají gelotofobie, chorobný strach
ze zesměšnění. A možná za to
může právě toto automatické oče-
kávání, že zvenku vypadáme
špatně, proč si příliš nevšímáme
zahraničního, ehm, uznání.

Cizí investoři nás upozorňují,
že jsme si minule zvolili ekono-
micky docela svědomitou vládu,
Úroky z českých dluhopisů –
v Evropě dnes nejpoužívanější
ukazatel – od začátku roku plynu-
le klesají. Republika si podržela
vlastní měnu, což je při pohledu
na eurozónu jasná výhoda.

Domácí si ale své silné stránky
zatím moc nepřipouštějí. Přiduše-
ná vnitřní poptávka je jedním
z důvodů, proč letos ani příští
rok česká ekonomika neporoste.
Vláda k té skleslosti přispěla vyš-
ší DPH, a i když jí prokazatelně
plány nevyšly a výběr daně neros-
te, měnit kurs
nechce. I pro
vládu by ale
mělo platit:
méně strachu
o svou image
(u finačních
trhů), více op-
timismu.

Pošesté na hrách. Kajakářka Štěpánka Hilgertová měla blíz-
ko k rozšíření české medailové sbírky na olympiádě v Londýně. 44letá šam-
pionka z her v Atlantě a Sydney obsadila v závodě vodních slalomářek čtvrté
místo. Druhá nejstarší členka české výpravy i přes smolné umístění cítila
spokojenost. „Snad je to odpověď na námitky, že jsem tady neměla co dě-
lat,“ uvedla v cíli. Více čtěte na straně 14 FOTO ČTK – RADEK PETRÁŠEK

Hrad templářů neprodám,
říká po roce hradní pán

Čtvrtá a veseláEvropa začne
tisknout peníze
Evropská centrální banka udělala průlom v krizi eurozóny. Německo se zlobí

Sloupek LN

Rozhodnutí proti vůli Německa
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Sebevražda
milionového advokáta
vzbuzuje řadu otázek

Jaké jsou vzpomínky
českých důchodců?M
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Unikátní
projekt.
Přidejte
se i vy

David Hamza, majitel s motyčkou


