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ZBYNĚK PETRÁČEK

O sm největších boháčů
na Zemi má stejný ma-
jetek jako chudší polo-

vina celého lidstva. Píše to letoš-
ní zpráva skupiny Oxfam.
O této neziskové organizaci lze
říkat leccos, třeba že je ideově
zaujatá nebo že používá spor-
nou metodiku. Ale narůstající
majetková nerovnost je skuteč-
ným problémem celé planety.

Je to téma, jemuž se moderní
levice a její politika identit – dů-
raz na rasu, gender či sexuální
orientaci – spíše vyhýbají. Ale
souvisí s třeskutou otázkou spo-
lečenské soudržnosti. Ta budí
vášně v rovině kulturní, etnické
či civilizačních norem. Diskutu-
je se, jaká je horní mez zátěže
ohledně přijatých migrantů, ale
soudržnost ohledně majetkové
nerovnosti jako by zůstávala
stranou.

Zpráva Oxfamu těžko vzbudí
vášně a závist. Mezi nejbohatší-
mi najdeme jména jako Gates,
Buffett, Bezos či Zuckerberg.
Nejsou to karikatury zazobanců
obklopených zlatem, ale skrom-
ně působící pilíře rozvoje, mece-
náši a tvůrci informační éry, kte-
rou si užívá celé lidstvo. Budou
proti těmto zbohatlíkům demon-
strovat ti,
kdo se vyží-
vají v protes-
tech proti
Donaldu
Trumpovi?
Uvidíme.
Více čtěte
na straně 13

MARTIN SHABU

PRAHA Ačkoli veřejnost zatím ne-
zná závěry sněmovní vyšetřovací
komise k policejní reorganizaci,
jedna podstatná informace přece

jen zazněla. Nejvyšší státní zástup-
ce Pavel Zeman se v pátek nechal
slyšet, že vyšetřování včetně výsle-
chu policejního prezidenta Tomá-
še Tuhého v kauze „brutálního“
úniku informací bylo důvodné.

V bezpečnostní komunitě po-
dle informací LN koluje zpráva,
že by Tuhý ve své funkci mohl
skončit. Jedním z favoritů na jeho
křeslo je Jaroslav Vild, současný
náměstek Tuhého a bývalý šéf
protikorupční policie.
Pokračování na straně 3

ROBERT SCHUSTER

NEW YORK Donald Trump ještě
ani není oficiálně americkým pre-
zidentem a již se obul do nejmoc-
nější evropské političky, němec-
ké kancléřky Angely Merkelové.

„Myslím, že udělala jednu vel-
mi katastrofální chybu, a to tím,
že přijala všechny ty ilegální mi-
granty,“ prohlásil Trump v rozho-
voru, který poskytl britským Ti-
mesům a německému listu Bild.

Šéfku německé vlády kvůli
tomu odsuzoval již během americ-
ké prezidentské kampaně. On
sám přitom učinil z migrace jed-
no ze svých klíčových politic-
kých témat.

Po Trumpově vítězství ve vol-
bách řada odborníků předpovída-
la, že je pouze otázkou času, kdy
na sebe rozdílné pohledy budoucí-
ho prezidenta a kancléřky narazí.

Sama Merkelová včera reago-
vala na Trumpova slova opatrně.

„Počkám si na inauguraci americ-
kého prezidenta.“ uvedla v Berlí-
ně.

Konkrétnější byla, pokud šlo
o Trumpovo tvrzení, že Severo-
atlantická aliance (NATO) je za-
staralá. K tomu šéfka německé
vlády uvedla, že Evropané mají
svůj osud ve vlastních rukou.
Měli by proto podle ní tak jako do-
sud spolupracovat a připravovat
se na řešení výzev 21. století.

Kritikou kancléřky ovšem úto-

ky budoucího amerického prezi-
denta na Německo neskončily.
Ve zmíněném rozhovoru se totiž
také zaměřil na nejdůležitější od-
větví tamního hospodářství, na au-
tomobilový průmysl.

Velké německé koncerny
Trump zkritizoval za to, že plánují
investovat v Mexiku a odtamtud vy-
vážet do USA. Pohrozil, že v tom
případě by musely počítat s uvale-
ním 35procentního dovozního cla.
Pokračování na straně 6

ONDŘEJ VYHNANOVSKÝ

DAVOS/PRAHA Čínský prezident
bude mít premiéru. Si Ťin-pching
totiž dnes poprvé vystoupí na Svě-
tovém ekonomickém fóru ve švý-
carském Davosu. Letos se jedenác-
titisícové město musí připravit na
tři tisíce lidí z 99 zemí.

Do lyžařského střediska se kaž-
doročně sjíždí politická, akade-
mická a společenská elita světa,
aby probrala výzvy, před kterými
společnost stojí.

Kromě již tradičních témat,

jako jsou klimatické změny,
se bude diskutovat třeba o prohlu-
bujících se rozdílech ve společnos-
ti. Podle aktuální studie neziskové

organizace Oxfam má totiž osm
nejbohatších lidí větší jmění než
polovina světové populace dohro-
mady – 426,2 miliardy dolarů.

Hlavním tématem ale bude kri-
ze západní společnosti. Britská pre-
miérka Theresa Mayová by zde
měla představit konkrétnější podo-
bu brexitu. Hovořit se bude také
o nejistotách kolem budoucího úřa-
dování amerického prezidenta Do-
nalda Trumpa. Ten však bude na
alpských stráních chybět. Fórum
se totiž kryje s jeho inaugurací.
Více čtěte na straně 13

Kdy propukne
další policejní rošáda?

MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Okolo šesti tisíc žen roč-
ně se dozví, že má rakovinu
prsu. I když se daří díky scree-
ningu odhalit nádory nejčastěji
v rané fázi, okolo dvou tisíc žen
ročně na tuto diagnózu umírá.

Vědci z Biotechnologického
ústavu Akademie věd ale nyní při-
šli s novou nadějí. Po čtyřech le-
tech výzkumu vyvinuli látku Mi-
toTam, která dokázala zneškod-
nit nádorové buňky u jedné z neja-
gresivnějších forem rakoviny
prsu. Nyní ji začnou testovat na li-
dech. Přípravek nutí nádorové
buňky k sebevraždě, cílí totiž na
jejich „buněčné elektrárny“. „Jde
o mimořádně účinnou látku, která
by se teoreticky dala použít i na
další typy rakoviny,“ věří za vě-
decký tým Kateřina Rohlenová.

Než se látka dostane do léká-
ren, a tudíž i k pacientkám, musí
projít ještě několika fázemi.Věd-
ci nyní začnou účinky léku zkou-
šet přímo na lidském organis-
mu. Více k tématu na straně 3

ROZHODNUTÍ

Trust Babiš
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš musí
v nejbližších dnech rozhodnout, jak
naloží s holdingem Agrofert. Nabízí
se svěřenský fond – trust. strana 2

ROZHOVOR

Sokolové si rozumějí
beze slov

Fotograf Roman Franc se od roku
2010 věnuje portrétování nejstarší
generace sokolů. Z jednoho setkání
v moravských Křenovicích se
postupně vyvinulo cestování do New
Yorku a do Paříže. strana 9

SERIÁL CHARTA 77

Ti, kdo nepodepsali

Řada lidí, kteří se na činnosti
Charty 77 podíleli a byli s ní úzce,
ba nejúžeji osobně propojeni, ji
nikdy nepodepsala. strana 18

První přestřelka
Trump-Merkelová

NATO je zastaralé, řekl budoucí prezident USA ● Kancléřka kontrovala, že Evropa má osud ve vlastních rukou

Osm zazobaných

Nová naděje
pro ženy trpící
rakovinou prsu
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PŘIJíMAČKY NA SŠ:
RODIČE VS. DĚTI Ambiciózní rodiče vnucují dětem

gymnázia za každou cenu
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RODIČE VS. DĚTI

Trump: Udělala chybu,
že přijala migranty.

Merkelová: Počkám si na
inauguraci prezidenta.

426,2
MILIARDY DOLARŮ

Tolik peněz vlastní
osm nejbohatších lidí světa
Zdroj: nezisková organizace Oxfam

Jeleni na Kvildě. Národní park Šumava je evropsky významným domovem hned několika velkých druhů savců, například rysa, jelena, losa,
i řady ohrožených ptáků (tetřev, datlík, čáp černý, tetřívek). Jeleny je možné v rámci zoologického programu pro veřejnost pozorovat v návštěvnickém centru
na Kvildě, odkud je snímek. Jelení obora má rozlohu devět hektarů. FOTO MAFRA - DAN MATERNA

SLOUPEK LN

Elita o krizi západní společnosti
Na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu poprvé přijede čínský prezident
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Kolotoč změn, které se mají do-
tknout vysoce postavených poli-
cejních funkcionářů, by měl být
širší. Policejní prezident Tomáš
Tuhý by se měl podle jednoho ze
scénářů přesunout do policejní di-
plomacie a stát se příštím styč-
ným důstojníkem v Bratislavě.

Spekuluje se totiž o tom, že mi-
nistr vnitra Milan Chovanec
(ČSSD) by do čela policie rád pro-
sadil někoho, kdo není přímo spo-
jen s kontroverzní policejní reor-
ganizací z loňského léta. V rámci
ní byla spojena protikorupční
a protimafiánská jednotka v Ná-
rodní centrále proti organizované-
mu zločinu (NCOZ). Kvůli bles-
kové změně tehdy od policie ode-
šel i šéf protimafiánského útvaru
Robert Šlachta.

Přesun Tuhého do diplomacie
by však vyvolal potřebu najít mís-
to pro bývalého policejního prezi-
denta Petra Lessyho, který po ne-
dobrovolném odchodu z vedení
sboru skončil jako český policej-
ní atašé právě na ambasádě v Bra-
tislavě.

Nesmysly nekomentujeme
Klíčoví hráči včetně ministra vnit-
ra Chovance na přímé dotazy ne-
odpověděli. Mluvčí Policejního
prezidia Jozef Bocán později LN
napsal, že jde o nesmysl. Stejně

reagovala i Lucie Nováková, ředi-
telka tiskového odboru minister-
stva vnitra: „Hloupé spekulace ne-
budeme komentovat,“ napsala
LN. O změnách nic nevěděli ani
diplomaté z ambasády v Bratisla-
vě, kde se LN neúspěšně snažily
zjistit stanovisko Petra Lessyho.

Ani v minulosti ale vedení poli-
cie a ministerstvo vnitra nekomen-
tovaly zvažované personální změ-
ny. A to ani tehdy, když LN infor-
movaly o tom, že šéfem spoje-
ných útvarů v NCOZ se má stát
Michal Mazánek, což se o měsíc
později skutečně stalo.

Z dvojky jednička
Každopádně Jaroslav Vild, který
by měl podle zmíněného plánu na-
hradit Tuhého, patří mezi zastán-
ce loňské policejní reorganizace.
Na rozdíl od Šlachty ji i veřejně
podpořil. „My se k tomu stavíme
vesměs pozitivně, kolegové
z ÚOOZ, alespoň tak, jak je to pre-
zentováno navenek, zas tak pozi-
tivně ne. Až tyto emoce opadnou,
vypořádáme se s těmi věcmi, kte-
ré bych si dovolil nazvat spíše po-
city, tak pak tam mají obě strany
vidět ta pozitiva a příležitosti do
budoucna,“ prohlásil loni Vild.

A zažil raketový kariérní růst.
Nejprve se v srpnu stal Mazánko-
vým náměstkem pro logistiku
v NCOZ. O pár měsíců později
už byl druhým mužem policie. Po

náhlém odchodu Zdeňka Laube-
ho, který je považován za archi-
tekta policejní reorganizace, za-
ujal místo náměstka policejního
prezidenta pro kriminálku. Ve vý-
běrovém řízení neměl protikandi-
dáta. Žádný se nepřihlásil. Přesko-
čil tak i ředitele Mazánka, jehož
NCOZ pod Vilda od ledna spadá.
Bývalý šéf protikorupční policie
se tak během čtyř měsíců ocitl
krok pod policejním olympem.
Zároveň je v nejužším týmu Poli-
cejního prezidia jediným, kdo
zná zákruty trestního řízení.

V policejním sboru prošel Vild
řadou pozic. „Je profesionál
s dlouholetou praxí u kriminální
policie. Jsem přesvědčen, že na
manažerských pozicích, které
v průběhu své kariéry zastával, na-
sbíral mnoho cenných zkušenos-
tí, které uplatní v pozici náměstka
policejního prezidenta,“ popsal
jeho kvality Tomáš Tuhý, které-
mu nyní kryje záda.

Absolvent Policejní akademie
a České zemědělské univerzity
Vild má bezpečnostní prověrku
na stupeň tajné.

Stejně jako ministr Chovanec
má kariéru historicky spojenou
s Plzeňským krajem. Byl ředite-
lem plzeňské expozitury finanční
policie. Před příchodem na proti-
korupční oddělení do Prahy byl
náměstkem krajského policejního
ředitele v Karlových Varech.Petr Lessy

Jaroslav Vild

PRAHA Odsouzený politický pod-
nikatel Roman Janoušek se nové-
ho procesu nedočká, pravomoc-
ně o tom rozhodl Vrchní soud
v Praze. Lobbista dostal trest 4,5
roku vězení za to, že v opilosti
srazil ženu a ujel. Nyní má však
na rok přerušený výkon trestu.

„Usnesení Městského soudu
v Praze bylo potvrzeno,“ sdělil
serveru Lidovky.cz mluvčí Vrch-
ního soudu v Praze Jan Fořt.

Podnikatelovu žádost o nové
projednání shodil ze stolu měst-
ský soud loni v říjnu, lobbista
však proti tomu podal stížnost.
Odvolací soud ji nyní zamítl, dů-
vody rozhodnutí zatím nechtěl
komentovat.

„Počkejte si na písemné odů-
vodnění rozhodnutí,“ nechtěl
nyní soudce Martin Zelenka,
který měl na starosti Janouško-
vu stížnost, prozradit, proč Ja-
nouškovi nepovolil nový pro-
ces. Zdůraznil, že jeho rozhod-
nutí bude sepsané ještě během
tohoto měsíce.

Janoušek žádost o obnovení
řízení opřel o nové posudky
z oboru psychiatrie, neurochi-
rurgie a očního lékařství. Podle
nich se mu na mozku vytvořil
hematom, který se mohl v době
nehody negativně podepsat na
jeho rozpoznávacích schopnos-
tech. Autoři posudků navíc ar-
gumentovali Janouškovou zá-
vislostí na alkoholu, což v kom-
binaci s hematomem mohlo
zhoršit lobbistův zrak. V no-
vém procesu chtěl podnikatel
projednat možnost, zda ho zmí-
něné faktory z nehody nevyvi-
ňují.

Co známý lobbista říká na
očekávané rozhodnutí vrchního
soudu, není jasné, má vypnutý
telefon. V pokusu o obnovu říze-
ní jej zastupoval advokát Lukáš
Trojan, ani jeho ale Lidovky.cz
zatím nezastihly. „On (Janou-
šek) objektivně trpěl závislostí
(na alkoholu) a toto bylo proká-
záno zprávami z nemocnic,“
uvedl Trojan na podzim, když
žádost poprvé projednával měst-
ský soud. jho

MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Čeští vědci mají našlápnu-
to k tomu, že dosáhnou historické-
ho úspěchu.

Tým z Biotechnologického ústa-
vu Akademie věd totiž po čtyřech
letech výzkumu vyvinul látku Mi-
toTam, která dokázala zneškodnit
nádorové buňky i u nejagresivněj-
ší formy rakoviny prsu. Na tu po-
dle vědců v současnosti specifická
léčba neexistuje. Látka MitoTam
už úspěšně prošla laboratorními
i preklinickými testy. Přesto si na
ni pacientky ještě budou muset po-
čkat, teprve bude testována na lid-
ském organismu.

Ročně si diagnózu rakovina
prsu v Česku vyslechne okolo šes-
ti tisíc žen, umírá jich okolo dvou
tisíc. Nejagresivnější formou ra-
koviny prsu – jde o takzvané tri-
ple negativní nádory – trpí zhruba

20 procent žen. A i těm by látka
jednou mohla pomoci. Stejně
jako v případech diagnostikova-
ného HER2 pozitivního karcino-
mu prsu. Ten má také obecně špat-
nou prognózu, protože jeho buň-
ky jsou velice agresivní.

Současná látka je neúčinná
Právě u tohoto typu rakoviny
se ukázala jako neúčinná látka Ta-
moxifen, která se při léčbě v sou-
časnosti běžně používá. Zákeřněj-
ší typy rakoviny prsu jí totiž odo-
lávají.

„Léčba je velice nákladná a pa-
cientky často trpí recidivou one-
mocnění. Výhoda naší látky kro-
mě velké efektivity na HER2 po-
zitivní rakovinu je účinek i na dal-
ší typy jako například triple nega-
tivní karcinom,“ vysvětluje za
tým vědců sídlících ve výzkum-
ném centru BIOCEV ve Vestci

u Prahy Kateřina Rohlenová. Věd-
ci si dokonce myslí, že látka by se
teoreticky dala použít i na další
typy rakoviny. „Dosavadní vý-
sledky ukazují, že MitoTam má
velmi dobrou perspektivu stát se
účinnou protirakovinnou látkou,“
řekla Rohlenová.

Na začátku výzkumu tým vede-
ný profesorem Jiřím Neužilem
testoval asi dvacet možných lá-
tek. Vědci spolupracovali s aus-
tralskou Griffith University. O ob-
jevu již vyšel odborný článek ve
vědeckém časopise Antioxidants
& Redox Signaling.

Na řadě jsou testy na lidech
Dosud se ještě látka netestovala
na člověku. V první fázi se musí
ověřit, zda látka není pro člověka
toxická. „Pak uplyne ještě dlouhá
doba, než se dostane na pulty léká-
ren. Výsledky vypadaly velmi na-

dějně,“ věří Rohlenová. Celý pro-
ces ještě může trvat roky. V dru-
hé fázi se totiž při testování počí-
tá s účastí několika desítek pacien-
tů. Podle pravidel ovšem musejí
následovat dvě fáze s ještě větším
množstvím osob a mezinárodním
přesahem.

Podle předního tuzemského on-
kologa Luboše Petruželky je cen-
né, že je výzkum český. „Pokud
se dostane do dalších fází, bude
to jedině dobře,“ dodal.

U nejtěžších triple negativních
nádorů se podle Petruželky obje-
vují i nové možnosti imunotera-
pie, výsledky ale nejsou ověřené.
U pokročilých stadií rakoviny
prsu pak zaznamenává průlom
hormonální léčba.

Hlavní roli podle něho ale hra-
je prevence. Zpočátku si totiž
žena zhoubný nádor v prsu nemá
šanci nahmatat. Jak ale nádor ros-

te, zanechává na prsu stopy vidi-
telné pouhým okem (návod na
samovyšetření najdete v grafi-
ce). Lékaři proto kvitují, že čím
dál více žen dochází na takzvaný
mamografický screening, který
dokáže nádor odhalit ještě v po-
čátku. „To je moment, který nás
posouvá dopředu. Dostali jsme
se na úroveň severských států,“
hodnotí onkolog Luboš Petružel-
ka.

Podle Petruželky je nemocným
nejčastěji okolo 58 let. „Nejmlad-
ší u nás byla šestnáctiletá pacient-
ka. Mladých žen naštěstí ale tolik
nepřibývá,“ sdělil také.

Cílovou skupinou screeningu
jsou proto ženy mezi 45 a 69 lety.
Podíl těch, které už na vyšetření
prsu alespoň jednou byly, roste.
V roce 2015 jich k lékaři zašlo zhru-
ba 63 procent, v roce 2001 to při-
tom bylo 13 procent.

Více o případu čtěte
na www.lidovky.cz
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Ročně si v Česku vyslechne diagnózu rakoviny prsu okolo
šesti tisíc žen, zhruba dva tisíce z nich zemře.
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Nahradí policejního šéfa náměstek Vild?

Látka nutí nádory k sebevraždě
Čeští vědci učinili objev, který by se mohl stát pomocníkem při léčbě i nejtěžších forem rakoviny prsu


