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LIDOVÉ NOVINY

Franz: Já a skinhead? Jen jsem je učil

Kandidátovi na prezidenta nyní někteří kritici vyčítají skinheadskou minulost. Franz přiznává, že chodil na koncerty kapely Orlík
MICHAELA KABÁTOVÁ
PRAHA Kandidát na prezidenta Vla-

dimír Franz se musí postavit své minulosti. Ve chvíli, kdy oznámil, že
chce v přímé volbě kandidovat na
prezidenta, začali někteří jeho kritici na internetu připomínat jeho
údajné sympatie ke skinheadskému hnutí. Franz ale po více než
20 letech říká: Nikdy jsem se jako
skinhead necítil a necítím se jím
být ani dnes.
Výhrady k Franzovi se opírají
zvlášť o rozhovor z roku 1990, který uveřejnil časopis Vlasta. Umělcovi ale vyčítají i návštěvy koncertů kontroverzní skinheadské kapely Orlík.
Rozhovor pro časopis poskytl
Franz v době, kdy se odehrálo několik útoků na Romy a Vietnamce,
které se připisovaly právě skinhea-

dům. „Nejsme ti, kdo tyhle bitky
vyvolávají, alespoň ne většina
z nás. Nechceme násilí za každou
cenu. Člověk by jen měl umět zdravě si prosadit to, co chce,“ vyjádřil
se tehdy k útokům Franz. Touto větou se podle některých k členství
v hnutí skinheads přiznal.
Franz ale podle svých slov v rozhovoru mluvil spíš jako sociolog
než jako sympatizant hnutí. „Celé
je to vlastně jednodušší, než jak to
vypadá,“ řekl včera LN.
Právník a hudební skladatel se
doposud k tomu, jestli opravdu do
tohoto hnutí patřil, nevyjádřil.
V souvislosti s kandidaturou na prezidenta ale promluvil i o jiných indiciích, které ho ke skinheadům
v očích jeho kritiků přiřadily.
„V době, kdy se tato informace
poprvé objevila, jsem měl premiéru něčeho a člověk, který měl

Kdo je Vladimír Franz
■ Profesor

Franz je výraznou
postavou české umělecké scény.
Komponuje vážnou hudbu, maluje.
Je doktor práv.
■ Působí jako pedagog Divadelní
fakulty Akademie múzických umění,
kde již mnoho let vede Kabinet
scénické hudby. Přednáší také na
Filmové fakultě AMU.

k tomu udělat plakát, ho nedodal.
Tak jsem ho svěřil někomu jinému.
Dotyčný se urazil a druhý den vyšel článek, jak já chodím a na potkání lidem lámu žebra. To mě nepotěšilo, protože nejsem člověk, který
se kdy v životě pral. Byl to prostě
takový flusanec,“ říká umělec.

V 90. letech se ale také objevila
informace, že založil organizaci
Nová skinheadská jednota a časopis Čech. V něm prý měl vymezit
základní pravidla pro skinheady –
boj proti drogám, posilování fyzické kondice a uvědomování si svého vlastenectví. „To jsem se dočetl

i v jedné knížce. Strašně rád bych
tu organizaci i časopis viděl,“ směje se Franz.
Jeho jméno se ale také dostává
do souvislosti s kapelou Orlík.
Franz přiznává, že na koncerty skupiny, ve které působil zpěvák Daniel Landa nebo nynější herec David Matásek, chodil. „Daniel Landa mě zajímal nikoliv jako zpěvák
své skupiny, ale jako člověk, který
měl možnost vypracovat se na poměrně slušného šansoniéra,“ říká
současný kandidát na prezidenta.
Franz? Tichý, mírně neurotický
Matásek vazby Franze na kapelu
potvrzuje: „Ano, chodil na koncerty a byl asi dvakrát i na naší zkoušce. Seděl tam, takový tichý, mírně
neurotický, ale s obrovským potenciálem.“
Kořeny své údajné skinheadské

minulosti vidí Franz v tom, že
v 90. letech pracoval na učilišti
s problematickou mládeží, která
k tomuto hnutí přilnula.
„Tehdy tam tato tendence byla.
Ta mládež ale neměla jakoukoliv
identitu. Nesouviselo to naprosto
s tím nepříjemným, s čím je ta scéna spojována dnes. Nebylo to nacisticky orientováno,“ vysvětluje.
Franzův vlídný popis tehdejší
skinheadské scény ale odborníci
na pravicový extremismus nesdílí.
„Bylo to naopak. Tehdejší scéna
byla z kriminálního pohledu nebezpečnější než ta dnešní. Počet rasových vražd, které spáchali, byl
mnohem vyšší. Nebyli třeba tak
ideově vybavení, jako jsou dnes někteří neonacisté, ale bylo jich daleko více,“ vysvětluje odborník Miroslav Mareš.

inzerce

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie
a inovace Technické univerzity v Liberci
vypisuje v souladu s projektem „Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV
na Technické univerzitě v Liberci“, ev. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0024
výběrové řízení na pracovní pozice:

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU
PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE
Charakteristika:
Aktivní účast na projektech vědy a výzkumu jednotlivých laboratoří Vysokoškolského
ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále jen CxI) v rámci oborů
Materiálový výzkum a Konkurenceschopné strojírenství. Postdoktorand bude začleněn
do již běžících projektů VaV a dále bude zapojen do přípravy nových projektů VaV. Také
se bude podílet na vyhledávání nových výzev a partnerů pro smluvní výzkum. Mezi
jeho další úkoly při zapojení do CxI, ale i úkolů technických fakult Technické univerzity
v Liberci (dále jen TUL) budou patřit následující:
• absolvování stáže v zahraničí či praxe v průmyslovém podniku v rozsahu
3 – 6 měsíců
• výuka studentů v rozsahu 3-5 hodin týdně
• vedení diplomových prací (1 postdok povede 1-3 DP ročně)
• poskytování konzultací studentům doktorských studijních programů
při zpracování jejich dizertačních prací
• publikace svých výstupů v impaktových časopisech pod adresou CxI TUL
• aktivní účast na přípravě výsledků aplikovaného výzkumu – patentů,
užitných vzorů – a jejich aplikace v praxi
• aktivní účast na odborných konferencích, seminářích a workshopech

Pozice postdoktorandů jsou vypsány v následujících výzkumných oblastech:
A) Materiálový výzkum
• Aplikace nanomateriálů
• Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů
B) Konkurenceschopné strojírenství
• Testování a konstrukce strojních zařízení v hydrodynamické laboratoři

Požadované dovednosti a praxe:
n

n
n

dobrá znalost českého nebo anglického jazyka slovem i písmem
(CAE nebo ekvivalent). Tuto skutečnost doloží uchazeč certifikátem
či přílohou, která je povinnou součástí CV
praxe ve výzkumných a vědeckých aktivitách
zkušenosti s vedením či realizací projektů VaV v průmyslové a/nebo
v akademické sféře

Požadované vzdělání pro všechny výše uvedené pozice:
n
n

vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru
řádně ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul
na zahraniční univerzitě, a to nejdříve k datu 29. 3. 2008.

Pracovní poměr:
n
n
n

100% úvazek v rámci Technické univerzity v Liberci
pracovní smlouva bude uzavřena po dobu trvání projektu – do 31. 12. 2014
pracovní poměr pouze v České republice

Mzdové zařazení
n

C3 dle vnitřního mzdového předpisu TUL a dle výše uvedeného projektu
45 000,- Kč

Termín nástupu:
n

září 2012, příp. dle dohody

K přihlášce do výběrového řízení označené: „POSTDOKTORAND“ musí být přiloženy
tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
včetně absolvovaných stáží
c) přehled nejvýznamnějších článků, ve kterých byl uchazeč autorem nebo
spoluautorem a který bude obsahovat tyto informace (vzor): [1] NOVÁKOVÁ,
M.; NOVÁK, J. Biomateriál na bázi nanovlákenných vrstev. E+M Ekonomie
a Management, 2011, roč. 10, č. 2, s. 118-127. ISSN 1212-3609.
Abstrakt článku.
d) přehled patentů a/nebo užitných vzorů, ve kterých byl uchazeč autorem
nebo spoluautorem. Přehled patentů a/nebo užitných vzorů bude obsahovat
tyto informace (vzor): [1] Přihlašovatel: NOVÁ HUŤ, A. S., OSTRAVA.
Název: Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu:
Jiří KOSE. Stát: Česká republika. Patentový spis 279967. Stručný popis
patentu či užitného vzoru.
e) doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
f) certifikát CAE nebo ekvivalent v případě, kdy uchazeč není české národnosti
g) doklady o ukončeném vzdělání, tzn. fotokopie dokumentů dokládající
ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul
na zahraniční univerzitě, a to nejdříve k datu 29. 3. 2008 a příp. členství
v odborných společnostech.
Přihlášku do výběrového řízení včetně požadovaných dokumentů doručte nejpozději
dne 16. 8. 2012 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:
Technická univerzita v Liberci, Organizační a personální oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
e-mail: volnamista@tul.cz
Výběrové řízení je od 16. 7. 2012 zveřejněno na úřední desce
Technické univerzity v Liberci
(viz: http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107/)
a na portálu MPSV (viz: http://portal.mpsv.cz/sz). Informace o výše uvedeném
projektu viz: http://cxi.tul.cz/

Hrad templářů neprodám...
Dokončení ze strany 1

Někteří lidé totiž až po roce zjistili,
že státní lesy nabídly hrad Templštejn ve veřejné soutěži. „Ale už ho
neprodám, nepřemluví mne,“ razantně odmítá David Hamza.
Zato nezištných pomocníků se
už mezi torzy zdí a balvanů opracovaných rukama středověkých řemeslníků vystřídaly desítky.
„Ozvala se mi například skupina
keškařů, kteří nabídli pomoc za to,
že tu po domluvě umístí schránku.
Přinesli si vlastní vybavení a pomohli odstranit náletové dřeviny
a kopřivy,“ líčí majitel. Jindy zase
nabídl pomoc brněnský klub Kudrna, který pořádal akci v táboře pod
hradem.
Kopání pokladů se nechystá
Báje mluví o pokladech v podzemí,
které tam templářský řád nechal po
svém rozmetání v roce 1312. Hrad
nedaleko Brna byl předtím jeho
zřejmě nejvýznamnější základnou
v Čechách a na Moravě.
Majitel Templštejna ale pověstem moc nevěří. Stejně jako archeologové se nehodlá pouštět do rozebírání až několikametrové vrstvy
kamení ze zdí, které se na hradě rozpadají od jeho mohutného požáru
v 16. století.
„Jsem rád, když tu mezi kameny
sem a tam objevím třeba nějakou
krásně otesanou část, ale kopat
dolů určitě nebudu,“ tvrdí Hamza.
Vylučuje i opětovnou stavbu některé z mnoha zničených budov.
Možná se na hradě objeví jen dřevěný most, jehož existenci předpokládají historici. Měl ve středověku
spojovat stále zachovalou obří hradbu s palácovou částí uvnitř. Jeho
obnovení by usnadnilo vstup turistům, kteří by neuvolňovali při výstupu nahoru poničené zdi.
Místo paláce malý přístřešek
O tom, jak by měl most vzniknout,
může majitel Templštejna zatím
spíše spekulovat. Zatím si všechno
potřebné vybavení na hrad musí nosit. Což je o to pikantnější, že na

ZPRÁVY DNE
LETOUNY CASA

Stíhání Daňhela
pokračuje
PRAHA Policie dál stíhá kvůli obvi-

nění z pohlavního zneužívání Karla Daňhela,
svědka v kauze nákupu
letounů CASA pro českou armádu. Obvodní
státní zastupitelství pro
Prahu 9 totiž zamítlo
stížnost na zahájení trestního
stíhání
a žádá po policii doplnění
dokazování,
zejména další výslechy.
Podle žalobky-

Hradní pán na Templštejně David Hamza sbírá a skládá uvolněné kameny. Má radost, když najde takové, které
nesou stopy práce kameníků pracujících ve 13. a 14. století pro templářský řád.
FOTO LN – MILOŠ ŠENKÝŘ

hrad jezdí veřejnou dopravou, auto
nemá. „Tak jako si někteří kupují
auto, já si koupil zříceninu,“ popsal
už loni.
I proto uvažuje o tom, jak si na
svém hradě vytvořit zázemí: „Teď
uvolňuji zbytek obvodové zdi jednoho z paláců, na který tlačí sesunutá zem. Přemýšlím, že tam udělám
malý přístřešek na nástroje.“
Mezitím ale musí být připraven
i na další inspekce. Kromě památ-

kářů hrad zajímá i přírodovědce.
„Je to velmi významná lokalita,“
potvrzuje vedoucí krajského odboru životního prostředí Anna Hubáčková. V okolí ostrohu, na němž se
hrad tyčí, se stýkají geologické celky. Jeho poloha je výjimečná
i množstvím po většinu dne osluněných a naopak stále stinných míst.
„Proto řešíme, jak zdůraznit
ochranu lokality. Chceme s novým
majitelem spolupracovat,“ dodala.

ně Jany Krečové je to běžný postup u obvinění ze zvlášť závažného zločinu a zastupitelství postupuje jako v ostatních případech.
Advokátka obviněného ale podle
svých slov požádá pražské městské státní zastupitelství o dohled
nad případem, podle ní není postup správný.
čtk

Středočeského kraje v Bruselu,
za což už dostal čtyři miliony korun a 56 tisíc eur. Jenže nikdo
neví, co přesně dělá. Ani hejtmanka Zuzana Moravčíková. Jisté ale
je, že měsíčně Semerádovi od kraje na účtu přistane 90 tisíc korun,
navíc jako podnikatel s krajem
uzavřel mandátní smlouvu vypověditelnou pouze dohodou. Podle občanských demokratů smluvní vztah připomíná švarcsystém.
„Využívá veškeré zaměstnanecké výhody, má služební auto, notebook, telefon, služební byt
v Bruselu a další náhrady, což je
v rozporu se zákoníkem práce
a zákonem o zaměstnanosti,“ tvrdí krajský zastupitel za ODS Tomáš Havlíček. Vedení hejtmanství žádá, aby tuto spolupráci
ukončilo. Úřad tak prý učiní do
konce prázdnin.
dom, ogo

KAUZA RATH

ODS žádá odvolání
zastupitele
PRAHA Krajský zastupi-

tel Marek Semerád
(ČSSD) musí skončit,
žádá vedení středočeské ODS. Starosta
Cerhenic u Kolína
a podnikatel vede od
roku 2008 zastoupení

Hamza už je dál. Ve svém nadšení dokáže přiblížit nejen historii paláců, hradeb a bran, ale ukázat i výjimečné přírodní zajímavosti.
„Jen se podívejte na ten počet
motýlů. Tahle rostlina kvete jen
tady a u tohohle keře musím dávat
pozor, když tu mám dobrovolníky,
aby ho náhodou v zápalu boje nevysekali také,“ připomíná hradní pán.
A pak se pustí do kopřiv obrůstajících jeden z místních dřínů.

SKAUTING

Soud zrušil podmínku
vedoucímu tábora
BRNO Brněnský krajský soud vče-

ra v odvolacím řízení zprostil obžaloby z ublížení na zdraví a omezování osobní svobody 28letého
skautského vedoucího Vlastimila
Mihalíka. Zrušil podmínku, kterou mu dal okresní soud za to, jak
se vypořádal se skupinkou opilců. V červenci 2010 vtrhli v noci
do jím vedeného tábora a obtěžovali školačky. Dva z útočníků našli policisté po příjezdu spoutané
v kopřivách. Soudkyně včera vysvětlila, že se skaut nedopustil
žádného trestného činu. Při potyčce hájil skupinu dětí, které měl
v péči.
čtk
Poznámku čtěte na straně 8

