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Až nezvykle iazantní byi pro
jev kardinála a pražského alci-
biskupa Dorrunika Dukyv pon-

délním rrysílání Ceského i,oz-
hiasu Raáiožunráiu, Zrlršo,a1
hlas, mluvil o irrdých prapo-
rech, slpech a kiadivech. Re-

daktorka mu totiž připornněla
t\rrzení ministerswa kultury,
že současné požadavky jsort
v lozporu s dohodou, kterort
církev dojednala s bývalým
prezidentem Václaven K]at-
§em v foce 2010.

Podle redaktorky Duka mlu,
vi1 tak, že ovlivňovai poslucha-
če v jejich r,olebním rozhodo-
vání, a to je podle regulí roz-
htasu nepřjpustné. Na to Duka
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opáčii, žá Čis§í roz-
llias nedodržu,}e vů-
bec zásady svobo-
cly. .Děkuji za cen-
zurované vysílá-
ní"' sepsul
ji ve f,nále,
když se
rozho dtra
rozhovor
předčas-
ně ukon-
čit.
lDNf,§€z DoMoV o4

.. ,l,:,i.i'-..ii],, ChCe W mout Hrad rrestitucí
MinisteTstvo rrnitra navrhlo
vládě zákonné opatření,
podle kterého by byl celý are-
ál Pražského hradu lryňat
z církevních restitucí. zdů-
vodnilo to tim, že Arcibis-
kupství pražské v Tozpofu
s dohodou z roku 2010 požá-
da1o letos v srpnu o některé
budory a pozemky na Hradě.
,,Pokud vláda opati,ení předlo-
ží, museia by jej schváiit hor-
ní komora a v ní by určitě
podporu mělo," řekl včera
předseda senátorů CSSD Petr
Vícha. Pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka chce
o nálT hu zákonného opatře-

ní jednat s premiérem Jiřím
Rusnokem, sdělil mluvčí arci-
biskupství Aleš Pištora. Vyjád-
ření Rusnoka se zatím nepo-
dařilo získat.

Ministerstvo nul nost přije-
tí zákonného opatření zdů-
vodni1o postavením Hradu
iako sídla hlavy státu. Jeho
správu ,,zejména z bezpeč-
nostních a státně lepfezenta-
tivních důvodů 1ze jen obtíž-
ně zajistit za situace, kdy by
jednotlivé stavby a pozemky
tohoto komplexu byly spravo-
vány různ]foni vlastníky".

Opatření počítá s doplně-
ním pasáže o tom, že nelze ly-

dat ,,pozemek, stavbu nebo
jiný nemovi|i majetek Ceské
republiky, ktery tvoří aleál
pražského hradu" a nemovi,
tosti, které s nimi na Hradča-
nech a Malé Straně tvoří
funkční celek. Jejich seznam
podle parcelních čísel je uve-
clen v příioze o devíti stra,
nách, Doplňuje tak současný
zákon, podle rrěhož se církev-
ní restituce nevztahují na ka-
tedrálu svatého víta, staré
proboštství a další dům ve Vi-
kářské ulici, o kíeré stát a cír-
kev vedly desetiletí spor a za-
končily jej smírně píed třemi
lety, ČTx


