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ROBERT SATTLER

PRAHA Bezohlednost, nepoužívá-
ní ochranné přilby a zejména kon-
zumace alkoholu. Stále více cyk-
listů v Česku nedodržuje základní
pravidla pro jízdu na kole. Ukazu-
je to rostoucí počet dopravních ne-
hod těchto účastníků silničního
provozu. Zatímco v roce 2017 se
stalo 3790 havárií s účastí cyklis-
tů, loni jich bylo již 4281, což zna-
menalo bezmála třináctiprocentní
nárůst.

V důsledku nehody na bicyklu
zahynulo v předchozím roce
38 lidí, což je sice historicky
nejméně (v roce 2017 jich zemře-
lo 44), výrazně se ovšem zvýšilo
množství vážných zranění, a to
z 353 na 396 případů. Téměř
u dvou třetin loňských nehod byli
navíc cyklisté označeni za jejich
viníky.

Horší než chodci i řidiči aut
Alarmující je zejména skuteč-
nost, že jezdci často neváhají

usednout na kolo v podroušeném
stavu. V roce 2018 způsobili pod
vlivem alkoholu a návykových lá-
tek 784 havárií, tedy 29 procent
všech nehod, které zavinili.

„U cyklistů je podíl nehod zavi-
něných pod vlivem alkoholu jed-
noznačně nejvyšší ze všech sku-
pin účastníků silničního provo-
zu,“ řekl LN Roman Budský z ex-
pertní Platformy Vize 0 s tím, že
například u chodců jde o jedenáct
procent a u řidičů aut o čtyři. „Zá-
roveň to není trend jednoho roku,

ale dlouhodobá záležitost,“ dodal
Budský.

Náhled do policejních statistik
za úvodních pět měsíců letošního
roku poskytuje totožný obrázek.
„Ze 722 nehod zaviněných cyklis-
tou jich 185 způsobili ti, kteří
byli pod vlivem alkoholu. To zna-
mená, že každý čtvrtý cyklista,
který zavinil nehodu, řídil pod vli-
vem alkoholu,“ přiblížil Jan Stra-
ka, vrchní komisař dopravní poli-
cie.
Pokračování na straně 3

MARTIN ZVĚŘINA

Máme cyklistům povo-
lit konzumaci alkoho-
lu, když jsou pod

jeho vlivem nebezpečnější než
chodci a řidiči motorových vozi-
del? Při pohledu na tuhle statis-
tiku bude asi jediná logická od-
pověď: Ne.

Jenže máme podle zahranič-
ních vzorů postavené vinařské
cyklostezky, řeky jsou lemová-
ny hospodami a stánky nabízejí-
cími vodákům alkoholové ob-
čerstvení. Problém nebude v zá-
kazu nebo povolení alkoholu
pro cyklisty a vodáky, ostatně
ani dnes, kdy je cyklistům alko-
hol zapovězen, nejsou vinařské
stezky ani bez cyklistů, ani oble-
ženy policisty číhajícími na opi-
lé vínomilce.

Zlo je v celospolečenské ak-
ceptaci alkoholu. Dát si kdykoli
kdekoli sklenku se jeví jako žá-
doucí a stát to podporuje. Spo-
lečnost se pak chlácholí pseudo-
vědeckými lžemi o tom, že exis-
tuje nějaké bezpečné pití či do-
konce zdraví prospěšná dávka
alkoholu. Obojí je nesmysl.

Kdyby byla naší druhou přiro-
zeností střídmost, nic z výše uve-
deného by tolik nevadilo. Jenže
z husitské mi-
nulosti jsme
si vybrali
pouze torzo
Žižkova hes-
la: „... na
množství ne-
hleďte“.

EDUARD PETIŠKA

PRAHA Premiér Andrej Babiš roz-
děluje – podobně jako prezident
Miloš Zeman – Čechy na dva ne-
smiřitelné tábory. Války o předse-
du hnutí ANO už se vedou i na in-
ternetové encyklopedii Wikipe-
die. Svádějí se o to, jak bude inter-
pretovaný ve veřejném prostoru.

Z vrcholných českých politiků
je to právě jen Babiš, Zeman a ješ-
tě Tomio Okamura (SPD), komu

správci webu zamkli heslo s jeho
jménem, protože střet nad ade-
kvátním výkladem přerostl běž-
nou mez.

Do encyklopedie může každý
přidat či doplnit heslo, ale má to
svá pravidla. Pokud správci člá-
nek uzamknou, znamená to, že
čelí editačním bojům nebo vanda-
lismu. Třeba na anglické verzi za-
blokovali heslo „Donald Trump“
poté, co někdo opakovaně nahra-
zoval fotku amerického preziden-

ta obrázkem mužského pohlavní-
ho orgánu.

V Babišově případě provázejí
tvrdé editační boje prakticky kaž-
dou významnou událost kolem
premiéra. Střety se například roz-
hořely kolem kauzy jeho stejno-
jmenného syna.

Odkaz na Wikipedii bývá prv-
ní, co vyskočí v odpověď na vy-
hledávání. U Babiše to platí. Člá-
nek o něm má od roku 2015 mili-
on zobrazení a nejen u něj si poli-

tičtí marketéři hodnotu encyklo-
pedie dobře uvědomují.

„Žádný politik nestojí o nega-
tivní popis své minulosti, chování
či postojů. Je logické, že se medi-
ální týmy politiků snaží ovlád-
nout narativ všude, kde to jde,“
řekla LN Alžběta Králová z Insti-
tutu politického marketingu. In-
formace z Wikipedie považují ně-
kteří lidé za seriózní a dál si je ne-
ověřují. Více čtěte na straně 2

Poznámka k tématu na straně 8

MARTIN RYCHLÍK

LIBEREC Té dámě je 86 let. Paní
Olga však nenazula pomyslné
„bačkory“ a každoročně míří na
kurzy, jež pořádá Technická uni-
verzita v Liberci. Sedí v lavici,
učí se – a ptá se lektorů. Student-
kou „třetího věku“ je přes deset
let. „Zkušenosti mám každopád-
ně vynikající. Bavilo mě všech-
no, protože si můžete vybrat: dě-
jiny hudby, módy... Pravidelně
chodím na němčinu, neboť tako-
vé vzdělávání považuji za důle-
žité,“ vypráví.

Stejnou šanci má každý, kdo
vkročí do důchodového věku
a má alespoň maturitu. Liberečtí
pro nový školní rok nabízejí
60 předmětů, z nichž sedmnáct
vypisují poprvé. Patří k nim
přednášky věnované polyme-
rům v denním životě, vodě coby
základu života, česko-saské lite-
rární krajině, praktické geografii
východní Evropy anebo onomas-
tice, což je nauka o vlastních
jménech, třeba i pomístních, jak
vznikala a byla lidmi užívána.

„Tradičně největší zájem mí-
váme o kurzy historické. Několi-
krát jsme museli jejich nabídku
i počet skupin rozšiřovat. Oblíbe-
né mezi seniory byly i kurzy
z mineralogie spojené s exkurze-
mi do terénu a samozřejmě jazy-
kové kurzy řady úrovní,“ řekla
LN Jitka Pacltová, ředitelka Cen-
tra dalšího vzdělávání, které uni-
verzitu třetího věku organizuje.
Dle ní se studenti senioři na hodi-
ny svědomitě připravují a často
si i sami vyžádají domácí úkol.
Pokračování na straně 4

DOMOV

Vražda pod Vitošou
míří k soudu
Přes 10 let se táhne případ vraždy
Libora Mirovského v Bulharsku.
Podezřelým je muž, který také
tlumočil při jednáních s ČEZ. strana 5

ZAHRANIČÍ

Násilí v Hongkongu
Policie v Hongkongu nasadila slzný
plyn proti demonstrantům, následně
obyvatele jedoucí z demonstrace
napadli útočníci. Opozice spekuluje,
že se policie spolčila s místními
gangy – triádami. strany 6 a 8

KULTURA

Triumf Collegia 1704
Přední český soubor staré hudby
Collegium 1704 vystoupil počtvrté
pod vedením Václava Lukse
na prestižních Salcburských
slavnostech. A opět s mimořádným
úspěchem. strana 7

FOTBAL

Plzeň o Ligu mistrů
Fotbalisté Plzně vstupují do
pohárové Evropy. Ve 2. předkole
Ligy mistrů vyzvou dnes Olympiakos
Pireus. Soupeře pro 3. předkolo
Evropské ligy už znají i Sparťané – je
jím turecký Trabzonspor. strana 16

38 lidí
loni zemřelo
v důsledku nehody
na bicyklu

Na Wikipedii se válčí o Babiše
Text o premiérovi na webové encyklopedii museli správci zamknout. Kvůli svárům o výklad

ZELENINA PO ITaLSKU CESTY DAPHNE
DU MAURIER

Zapomeňte na tandem „pizza–pasta“ Strana 13 Ukázka z nové knihy
Strana 15

LÉ
TO

Senioři si
o domácí úkol
sami řeknou

Gesto proti dopingu. Australan Mack Horton (vlevo) se při ceremoniálu na plaveckém mistrovství světa odmítl postavit na stupně vítězů
po bok kontroverzního Číňana Sun Janga (uprostřed). Vysloužil si tím pochvalné reakce od svých kolegů, mezi nimiž není Sun oblíbený kvůli dopingovým
skandálům. Ten poslední přišel loni v srpnu, kdy při kontrole doma v Číně rozmlátil zapečetěné vzorky krve kladivem. Více na straně 16 FOTO PROFIMEDIA

Každý čtvrtý cyklista,
který bourá, je opilý

Nehod na kole přibývá. Na vině jsou nepozornost i jízda pod vlivem alkoholu, navíc často bez helmy

Řídí alkohol

SLOUPEK LN

ÚTERÝ 23. ČERVENCE 2019 NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893 CENA 18 Kč | XXXI I/168**

9 79 770862 592036

1 9 11 9 11 9 11 9 1 6 86 86 86 8

PŘEDPLATNÉ 225 555 533
Cena: Slovensko 1,10€

WWW.LIDOVKY.CZ

ROBERT SATTLER

PRAHA Bezohlednost, nepoužívá-
ní ochranné přilby a zejména kon-
zumace alkoholu. Stále více cyk-
listů v Česku nedodržuje základní
pravidla pro jízdu na kole. Ukazu-
je to rostoucí počet dopravních ne-
hod těchto účastníků silničního
provozu. Zatímco v roce 2017 se
stalo 3790 havárií s účastí cyklis-
tů, loni jich bylo již 4281, což zna-
menalo bezmála třináctiprocentní
nárůst.

V důsledku nehody na bicyklu
zahynulo v předchozím roce
38 lidí, což je sice historicky
nejméně (v roce 2017 jich zemře-
lo 44), výrazně se ovšem zvýšilo
množství vážných zranění, a to
z 353 na 396 případů. Téměř
u dvou třetin loňských nehod byli
navíc cyklisté označeni za jejich
viníky.

Horší než chodci i řidiči aut
Alarmující je zejména skuteč-
nost, že jezdci často neváhají

usednout na kolo v podroušeném
stavu. V roce 2018 způsobili pod
vlivem alkoholu a návykových lá-
tek 784 havárií, tedy 29 procent
všech nehod, které zavinili.

„U cyklistů je podíl nehod zavi-
něných pod vlivem alkoholu jed-
noznačně nejvyšší ze všech sku-
pin účastníků silničního provo-
zu,“ řekl LN Roman Budský z ex-
pertní Platformy Vize 0 s tím, že
například u chodců jde o jedenáct
procent a u řidičů aut o čtyři. „Zá-
roveň to není trend jednoho roku,

ale dlouhodobá záležitost,“ dodal
Budský.

Náhled do policejních statistik
za úvodních pět měsíců letošního
roku poskytuje totožný obrázek.
„Ze 722 nehod zaviněných cyklis-
tou jich 185 způsobili ti, kteří
byli pod vlivem alkoholu. To zna-
mená, že každý čtvrtý cyklista,
který zavinil nehodu, řídil pod vli-
vem alkoholu,“ přiblížil Jan Stra-
ka, vrchní komisař dopravní poli-
cie.
Pokračování na straně 3

MARTIN ZVĚŘINA

Máme cyklistům povo-
lit konzumaci alkoho-
lu, když jsou pod

jeho vlivem nebezpečnější než
chodci a řidiči motorových vozi-
del? Při pohledu na tuhle statis-
tiku bude asi jediná logická od-
pověď: Ne.

Jenže máme podle zahranič-
ních vzorů postavené vinařské
cyklostezky, řeky jsou lemová-
ny hospodami a stánky nabízejí-
cími vodákům alkoholové ob-
čerstvení. Problém nebude v zá-
kazu nebo povolení alkoholu
pro cyklisty a vodáky, ostatně
ani dnes, kdy je cyklistům alko-
hol zapovězen, nejsou vinařské
stezky ani bez cyklistů, ani oble-
ženy policisty číhajícími na opi-
lé vínomilce.

Zlo je v celospolečenské ak-
ceptaci alkoholu. Dát si kdykoli
kdekoli sklenku se jeví jako žá-
doucí a stát to podporuje. Spo-
lečnost se pak chlácholí pseudo-
vědeckými lžemi o tom, že exis-
tuje nějaké bezpečné pití či do-
konce zdraví prospěšná dávka
alkoholu. Obojí je nesmysl.

Kdyby byla naší druhou přiro-
zeností střídmost, nic z výše uve-
deného by tolik nevadilo. Jenže
z husitské mi-
nulosti jsme
si vybrali
pouze torzo
Žižkova hes-
la: „... na
množství ne-
hleďte“.

EDUARD PETIŠKA

PRAHA Premiér Andrej Babiš roz-
děluje – podobně jako prezident
Miloš Zeman – Čechy na dva ne-
smiřitelné tábory. Války o předse-
du hnutí ANO už se vedou i na in-
ternetové encyklopedii Wikipe-
die. Svádějí se o to, jak bude inter-
pretovaný ve veřejném prostoru.

Z vrcholných českých politiků
je to právě jen Babiš, Zeman a ješ-
tě Tomio Okamura (SPD), komu

správci webu zamkli heslo s jeho
jménem, protože střet nad ade-
kvátním výkladem přerostl běž-
nou mez.

Do encyklopedie může každý
přidat či doplnit heslo, ale má to
svá pravidla. Pokud správci člá-
nek uzamknou, znamená to, že
čelí editačním bojůmbojůmbo nebo vanda-
lismu. Třeba na anglické verzi za-
blokovali heslo „Donald Trump“
poté, co někdo opakovaně nahra-
zoval fotku amerického preziden-

ta obrázkem mužského pohlavní-
ho orgánu.

V Babišově případě provázejíázejíáze
tvrdé editační boje prakticky kaž-
dou významnou událost kolem
premiéra. Střety se například roz-
hořely kolem kauzy jeho stejno-
jmenného syna.

Odkaz na Wikipedii bývá prv-
ní, co vyskočí v odpověď na vy-
hledávání. U Babiše to platí. Člá-
nek o něm má od roku 2015 mili-
on zobrazení a nejen u něj si poli-

tičtí marketéři hodnotu encyklo-
pedie dobře uvědomují.

„Žádný politik nestojí o nega-
tivní popis své minulosti, chování
či postojů. Je logické, že se medi-
ální týmy politiků snaží ovlád-
nout narativ všude, kde to jde,“
řekla LN Alžběta Králová z Insti-
tutu politického marketingu. In-
formace z Wikipedie považují ně-
kteří lidé za seriózní a dál si je ne-
ověřují. Více čtěte na straně 2

Poznámka k tématu na straně 8

DOMOV

Vražda pod Vitošou
míří k soudu
Přes 10 let se táhne případ vraždy
Libora Mirovského v Bulharsku.
Podezřelým je muž, který také
tlumočil při jednáních s ČEZ. strana 5

ZAHRANIČÍ

Násilí v Hongkongu
Policie v Hongkongu nasadila slzný
plyn proti demonstrantům, následně
obyvatele jedoucí z demonstrace
napadli útočníci. Opozice spekuluje,
že se policie spolčila s místními
gangy – triádami. strany 6 a 8

KULTURA

Triumf Collegia 1704
Přední český soubor staré hudby
Collegium 1704 vystoupil počtvrté
pod vedením Václava Lukse
na prestižních Salcburských
slavnostech. A opět s mimořádným
úspěchem. strana 7

FOTBAL

Plzeň o Ligu mistrů
Fotbalisté Plzně vstupují do
pohárové Evropy. Ve 2. předkole
Ligy mistrů vyzvou dnes Olympiakos
Pireus. Soupeře pro 3. předkolo
Evropské ligy už znají i Sparťané – je
jím turecký Trabzonspor. strana 16

38 lidí
loni zemřelo
v důsledku nehody
na bicyklu

Na Wikipedii se válčí o Babiše
Text o premiérovi na webové encyklopedii museli správci zamknout. Kvůli svárům o výklad

ZELENINA PO ITaLSKU STY DAPHNE
DU MAURIER

Zapomeňte na tandem „pizza–pasta“ StraStraSt na 13 ázka z nové knihy
StraStraSt na 15

Gesto proti dopingu. Australan Mack Horton (vlevo) se při ceremoniálu na plaveckém mistrovství světa odmítl postavit na stupně vítězů
po bok kontroverzního Číňana

dopingu.
Číňana
dopingu.

Sun Janga (uprostřed). Vysloužil si tím pochvalné reakce od svých kolegů, mezi nimiž není Sun oblíbený kvůli dopingovým
skandálům. Ten poslední přišel loni v srpnu, kdy při kontrole doma v Číně rozmlátil zapečetěné vzorky krve kladivem. Více na straně 16 FOTO PROFIMEDIA

Každý čtvrtý cyklista,
který bourá, je opilý

Nehod na kole přibývá. Na vině jsou nepozornost i jízda pod vlivem alkoholu, navíc často bez helmy

Řídí alkohol

SLOUPEK LN
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Dokončení ze strany 1

Liberecká univerzita nabízí star-
ším spoluobčanům výuku angličti-
ny, němčiny, italštiny, španělštiny,
francouzštiny a v minulosti i zákla-
dů japonštiny. „Senioři oceňují
možnost studovat jazyk ve skupině
vrstevníků, ve které je obsah a styl
výuky přizpůsoben jejich věku
a nemusejí soupeřit s mladšími spo-
lužáky,“ usmívá se ředitelka, jež
sama vyučuje němčinu.

Cvičení i genealogie v praxi
Jací bývají její studenti ve srovná-
ní s mladšími ročníky? „Jsou trpěli-
vější, motivovanější a rozhodně se
více na hodiny připravují. Nikdy
se jim nestane, že by nevypracova-
li domácí úkol – spíše si o něj sami
řeknou,“ líčí Pacltová, jež pak na
konci kurzů se skupinkami vyráží,
prý za odměnu, si zkusmo „za-
šprechtit“ do terénu, třeba do Žita-
vy, Zhořelce či Drážďan.

„Senioři si obvykle sedají
v učebnách do předních lavic, ni-
koliv někam dozadu. Neschováva-
jí se, mají skutečně zájem. A své
místo si pak v průběhu semestru
docela drží,“ doplňuje Petra Palaš-
čáková, koordinátorka U3V, která
se tomuto vzdělávání věnuje přes
sedm let.

„Během posledních několika let
již většina našich studentů začala
běžně používat e-maily,“ říká Pala-
ščáková, která má na starost zápi-
sy. Do kurzů se zájemci mohou za-
pisovat až do konce srpna, ale po
leckterých se jen zaprášilo. Jsou už
„vyprodané“, neboť senioři platí za
celý semestr zhruba tisícikorunu.
O trochu víc je to za jazykovou pří-
pravu či výtvarné kurzy, které jsou
velmi populární, ale vyžadují též
pomůcky a materiály. Hitem býva-
jí hned dvě dvousemestrální série
kurzů o záhadách a hlavolamech,
které vyučuje matematička Danie-
la Bittnerová. S účastníky probírá

logické hlavolamy typu sudoku,
kakuro, ale též šifry a početní hříč-
ky. Nezůstane u teorie, poněvadž
výklad střídá i řešení úloh v dlou-
hodobé soutěži.

„Chci zdůraznit, že kurzy nabí-
zejí nejen vzdělávání, nýbrž mají

velkou socializační funkci. Naši
studenti vytvářejí skupinky přátel,
dělají spolu úkoly a koneckonců
se musejí pravidelně upravit a vy-
razit do společnosti... Je to pro-
spěšné pro jejich psychické zdra-
ví,“ tvrdí Pacltová s tím, že k mání

jsou i předměty prospívající zdra-
ví tělesnému: cvičení či kurz sebe-
obrany.

Většina žen, přes šedesátku
Liberecká škola tak plní svou tak-
zvaně třetí roli v regionu. A není
sama. Podobný systém U3V nabí-
zí většina z 26 veřejných vysokých
škol v ČR, které se sdružily do aso-
ciace. Ta za ně vyjednává s minis-
terstvem školství o podpoře a pro-
gramech. Stará se i o standardy
kvality. A co by to bylo za univerzi-
ty, kdyby chyběly atestace a zkouš-
ky! „Vždy na konci semestru jsou
nabyté znalosti nějak prověřová-
ny: testy, prezentací, referáty. Mů-
žeme pak poskytnut i osvědčení
o absolutoriu, ale prakticky nikdo
jej ještě nechtěl,“ líčí ředitelka.

Studenti-senioři se učí sami
pro sebe, hlavně pro radost. Vů-
bec nejstarší studentkou je 87letá
seniorka a pak dvě o rok mladší
kolegyně: všechny zájemkyně

o kurzy k historii Habsburků. Nej-
starším mužem je 83letý pán za-
psaný do předmětu o plastech.
„Rády bychom měly více studen-
tů-mužů, ženy zatím výrazně pře-
važují. Přitom když je muž v něja-
ké studijní skupině, tak si jej tam
dámy vyloženě hýčkají,“ smějí se
Pacltová s Palaščákovou.

Loni byla mužů asi sedmina. Co
se týče věku, jasně nejčastější bý-
vají lidé mezi šedesátkou a sedm-
desátkou (400 zapsaných), pak ná-
sleduje kohorta od sedmdesáti do
osmdesáti let (207). Vztahy pak
utužují nejen na seniorském bále,
ale i ve společném pěveckém sbo-
ru s názvem Aurea Rosa, který má
dvousemestrální program. „Nabízí
i silné příběhy. Například jedné
paní se účastníci složili na zápisné
a připravili jí velkolepou oslavu je-
jích 75. narozenin, což bylo prý to
nejlepší, co kdy vůbec zažila,“ na-
stiňuje Palaščáková, jaký může
mít vzdělávání přesah.

Vztahy studentů seniorů se utužují i v pěveckém sboru Aurea Rosa FOTO TUL.CZ
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PRAHA Nad budoucností Lenno-
novy zdi na pražské Kampě
visí otazník. Jak se změní její
podoba? O tom dnes proběhne
první jednání. Podle jejího ma-
jitele – maltézských rytířů –
místních zeď, na niž turisté při-
dávají nesmyslné či sprosté ná-
pisy, už dávno neslouží svému
účelu. „Oslovila jsem jednu
plakátovací společnost a domlu-
vili jsme se, že by na třetině
nebo čtvrtině zdi udělali plaká-
tovací plochu s reklamami na
pražské kulturní akce. Firma
by z toho měla profit a mohla
by zainvestovat renovaci celé
zdi. Cílem bylo vytvořit stálý
památník Johna Lennona a za-
kázat sprejování,“ osvětluje
svůj návrh mluvčí spolku vlast-
níků nemovitostí exposlankyně
Karolína Peake. Se zdí jako pla-
kátovací plochou však nesou-
hlasí vedení Prahy 1. vkr
FOTO MAFRA – DAN MATERNA

Na slavné zdi
plakátovací
plocha?

LENNONOVA ZEĎ NA KAMPĚ

Senioři si řeknou o domácí úkol
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