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Gross po bytovém skandálu padl,
premiérem se stal Jiří Paroubek
Ve vládě jsou tři ženy, tedy nejvíce po roce 1989 ● Koaliční kabinet má šanci získat ve Sněmovně důvěru
Praha - Jmenováním nové vlády Jiřího Paroubka skončila včera vládní
krize. Ta vypukla poté, když před čtrnácti týdny MF DNES upozornila
na nejasné okolnosti, za nichž si bývalý premiér Stanislav Gross pořídil
byt na pražském Barrandově.
Gross včera podal demisi a prezident Václav Klaus jmenoval novou
vládu, na níž se opět dohodli sociální demokraté, lidovci a unionisté.
„Věřím, že předseda vlády udělá
všechno pro to, aby jím řízená vláda
využila zbytku volebního období k
normální práci, kterou Česká republika ze všeho nejvíce potřebuje,“ prohlásil včera prezident Klaus.
A nový premiér Paroubek mu slíbil, že se o to pokusí: „Nemůže jít o
nějaké přežívání a přešlapování přes
jednu zimu do voleb.“
Ze smlouvy o nové vládě, kterou
včera lídři sociální demokracie,
KDU-ČSL a Unie svobody podepsali, vyplývá, že se nový Paroubkův
kabinet chce soustředit na šest hlavních úkolů: přijetí Evropské ústavní
smlouvy, snížení daní z příjmů pro
středně- a nízkopříjmové skupiny,
nové zákony o střetu zájmů a o úpadku, přijetí rozpočtu na příští rok, příprava tezí důchodové reformy.
Vláda má opět osmnáct členů, po
třech křeslech získali lidovci a unionisté, dvanáct ČSSD. Ve vládě budou jen tři ženy, ale i tak je to na české poměry nebývalý počet. Tolik

žen totiž nebylo v žádné vládě po
pádu komunismu v listopadu 1989.
Kromě Petry Buzkové a Milady
Emmerové, které si pozici udržely,
se do vlády nově dostala Dana Bérová. Ta byla zatím náměstkyní ministra pro informatiku Vladimíra Mlynáře. Včera ho ve vládě vystřídala.
Právě toto místo ve vládě bylo až
do poslední chvíle nejisté. Unionisté
váhali proto, že Bérová je ženou známého lobbisty Jana Dobrovského,
který pracuje pro Appian Group.
Tedy pro firmu, která se zajímá o privatizaci Severočeských dolů, o níž
bude vláda brzy rozhodovat. „V případě hlasování o této privatizaci se
ve vládě zdržím,“ řekla Bérová.
Ve vládě jsou oproti té Grossově
jen čtyři nové tváře – kromě Bérové
ministr zemědělství Petr Zgarba, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (oba za ČSSD) a nestraník Pavel Zářecký, který má vést legislativní radu vlády.
Vláda má šanci, že získá důvěru
poslanců. Dosud váhající poslanci
ČSSD Jan Kavan a Vladimír Laštůvka včera připustili, že by mohli vládu podpořit, pokud bude mít jejich
strana vliv na počínání lidoveckého
ministra zahraničí Cyrila Svobody.
„Jsem přesvědčen, že vláda bude
mít podporu 101 poslanců ve Sněmovně,“ uvedl včera Paroubek.
JOSEF KOPECKÝ

Další informace na str. A2 a A3

PAROUBEK: ZAČÍNÁM. Prezident Václav Klaus si připíjí s Jiřím Paroubkem na zdar vlády, do jejíhož čela jej právě jmenoval. Krátce
FOTO: MAFA – DAN MATERNA
předtím Klaus přijal demisi Paroubkova předchůdce Stanislava Grosse.

Paroubek se dohodne s kýmkoliv ČSSD už řeší, kdo ji vlastně
Praha - Jako by se včera jmenovaný premiér Jiří Paroubek inspiroval
jednou ze svých nejoblíbenějších
historických postav – Jindřichem IV.
Podobně jako tohoto francouzského krále z šestnáctého století přivedla Paroubka až na vrchol schopnost
umět se pohybovat v nepřehledném
politickém zmatku, manévrovat a
dokázat se dohodnout s kýmkoliv.
„Je to korektní politik, který se

vždy choval přesně podle toho, jak
Právě na pražské radnici vládl Pajsme se dohodli. Nikdy se nestalo, roubek přes šest let s ODS. A to přeže by nedržel slovo.“
sto, že sociální demokraté tady ve
volbách nikdy neuspěli. A nyní poProfil nového premiéra vede vládu s KDU-ČSL a Unií svobody.
Málokdo dokáže postupovat tak
Tak takovou vizitku včera nevystavil Paroubkovi nikdo z jeho spo- pragmaticky jako tento muž, který
lustraníků z ČSSD, ale politik z příliš nemluví o svém soukromí, má
opačného spektra – občanský demo- blízko k Církvi československé hukrat Rudolf Blažek, který je náměst- sitské a nejvíce si odpočine na své
zahradě.
Pokračování na str. A3
kem pražského primátora.

povede do příštích voleb

Praha (šlo, šťa) - Jediná funkce
zbyla po včerejšku Stanislavu Grossovi: je předsedou ČSSD.
Uvnitř strany už se rozjíždí debata, jestli je opravdu možné, aby
skandály poznamenaný Gross vedl
jako lídr stranu do voleb 2006.
Proti přitom nejsou jen Grossovi
oponenti z levicového křídla strany.
Že by Gross nemusel být hlavní tvá-

ří ČSSD, připouští už i jeho poradce
Otto Novotný: „V tuto chvíli nepatří k hlavním kandidátům na volebního lídra,“ řekl Novotný Respektu.
To ještě neznamená, že by Gross
musel pozici předsedy opouštět –
podle některých politiků ČSSD by
strana mohla nasadit jako volebního
lídra nového premiéra Paroubka.
Čtěte TÉMA na str. A3

Film o otci nacistovi boří tabu Zapřené peněženky budou
Malte Ludin provokuje snímkem o svém otci, válečném zločinci
Berlín, Praha (zis) - Pro vdovu,
děti a později i vnoučata byl Hanns
Ludin celá léta obětí. Věrného spojence Adolfa Hitlera stylizovali do
role mučedníka a odbojáře. Pravda
je však jiná: velitel příslušníků SA
byl popraven v roce 1947 za válečné zločiny a podíl na vyvražďování
slovenských Židů.
Prolomit tabu a hovořit o prokazatelné vině Ludina se šedesát let po
skončení druhé světové války pokusil syn „pachatele“, režisér Malte
Ludin. Odvážil se k něčemu, o co se

Malte Ludin (vlevo) je režisér,
jeho otec Hanns válečný zločinec
zatím jen pár Němců pokusilo v
knižní podobě, když „zúčtovali“
s příbuznými ve službách třetí říše.

V produkci své české partnerky Ivy
Švarcové konfrontuje s nepopiratelnými fakty zástupce tří generací Ludinů. Výsledkem je emotivní dokumentární snímek „2 nebo 3 věci, které o něm nevím“, který měl po Německu premiéru také v Praze a který by se mohl objevit v menších kinech nebo televizi.
„Je to příběh nejen naší rodiny pachatele. Podobný osud měly tisíce
německých rodin. Již si nesmíme
nic nalhávat,“ říká Malte Ludin.
(Viz Nemlčme... str. A10)

stát místo tři policisty

Praha (dav, jab, kraj) - Po třech peněženkách,
které
redaktoři
MF DNES v uplynulých týdnech v
roli nálezců odevzdali na policejních služebnách, není ani památky.
Kam se peněženky s několikasetkorunovými obnosy poděly, zatím
nezjistila ani Inspekce ministra vnitra, která sporné případy od včerejška vyšetřuje. Několika policistům,
kteří se provinili, hrozí výpověď. V
Pardubicích ji jeden policista už dostal, dva jeho kolegy z Vratimova
na Frýdecko-Místecku čeká propuš-

tění v nejbližších dnech. Přísnými
postihy hrozí i šéf pražské policie
František Snopek.
MF DNES testovala poctivost policistů a roznesla na služebny anonymně 77 peněženek. Každou šestou peněženku pak policisté „majitelům“ zapřeli a tři zmizely úplně. Jedna se ztratila na služebně na pražském hlavním nádraží. „Vypadá to,
že k pochybení na naší straně došlo.
Musí se to vyšetřit,“ řekl šéf železniční policie na hlavním nádraží.
Další informace na str. A5
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CENA MF DNES V ZAHRANIČÍ: Německo a Belgie - 1,40 EUR, Rakousko - 1,30 EUR, Velká Británie - 1 GBP, Slovensko - čtvrtek 25,50 SKK, ostatní dny 18 SKK.

