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Káhira, Bratislava – Hoci sa kres-
lo pod egyptským prezidentom
trasie čoraz viac, Mohammad
Mursí z úradu nechce odísť. Ne-
donútilo ho k tomu zatiaľ ani ul-
timátum, ktoré mu dala opozícia
aj armáda. Tá včera dôsledne za-
kročila a predložila plán odovzda-
nia moci. Ak sa opozícia a vláda
dnes nedohodnú, armáda počíta
s rozpustením parlamentu a zme-
nou ústavy. „Pravdepodobne naj-
viac ustálenou silou v Egypte os-
táva práve armáda,“ povedala pre
HN expertka na Blízky východ
Irena Kalhousová. Vojaci majú to-
tiž od vojny v Perzskom zálive úz-
ke väzby so Spojenými štátmi.
O tom svedčia aj spoločné vojen-
ské cvičenia a štedré dotácie.

Opozícia bez lídra
Na ťahu je teraz opozícia, ktorá
najnovšie za svojho hovorcu usta-
novila bývalého šéfa Medzinárod-
nej agentúry pre atómovú energiu
Muhammada Baradeja. Ten má
zabrániť rozdeleniu opozície, byť
prostredníkom medzi politikmi
a štátnymi inštitúciami. Hlavný
opozičný prúd, ktorý si hovorí
Tamarrud, teda Vzbura, dokonca
od Baradeja čaká, že im pripraví
pôdu na odovzdanie moci. 

Podľa Kalhousovej je najväčším
problémom fakt, že egyptská opo-
zícia stále nemá jasného lídra. „Ich
požiadavky sa obmedzujú len na
to, aby odstúpil prezident Mursí.
Chýba im však plán, nevedia, čo
bude nasledovať, a ani to, kto by
mal vládnuť,“ povedala pre HN
Kalhousová. Od nedele sú v egypt-
ských uliciach státisíce ľudí. „Naj-
viac zavádzajúci fakt je ten, že pro-

testujú najmä mladí, veľmi často
sekulárni, vzdelaní ľudia, ktorí ho-
voria po anglicky. Tí však nerepre-
zentujú priemerného Egypťana,“
tvrdí Kalhousová. Opozíciu spája
len jednotiaci prvok – a to negatív-
ny pohľad na islamistického prezi-
denta Mursího a jeho hnutie Mos-
limské bratstvo. Tvrdiť, že si prajú
liberálnu demokraciu západného
typu, by bolo podľa Ireny Kalhou-
sovej prehnané.

Nenaplnené ciele
Egypťanov rozhorčil fakt, že ciele
arabskej jari sa nenaplnili. Bojova-
li za ne pred dva a pol rokom, keď
zvrhli režim vtedajšieho preziden-
ta Husního Mubaraka. Demon-
štranti vtedy žiadali zlepšenie eko-
nomiky. „Ak sa však pozriete na
výsledky, ekonomická situácia je
horšia než predtým. Neprešetrili
ani policajné zásahy proti demon-
štrantom. Ústava, ktorú prijala vlá-
da, je islamistická,“ dodala Kalho-
usová. EVA ŠMERINGAIOVÁ

NEPOKOJE V KÁHIRE

Egyptská armáda trasie 
Mursího stoličkou
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Le Penová stratila
imunitu

Paríž – Francúzska ultrapravicová
politička Marine Le Penová dopla-
tila na svoje výroky o moslimoch.
Poslanci Európskeho parlamentu
ju včera zbavili imunity, a tak
môže byť vo Francúzsku obžalo-
vaná z diskriminácie a nábožen-
skej neznášanlivosti. Le Penovú
totiž stíha prokuratúra, pretože

pred troma rokmi prirovnala mos-
limov k nacistickým okupantom
Francúzska. (red)

Žena ukradla
šperky za milióny 
Washington – Bývalá viceprezi-
dentka oddelenia vývoja šperkov
luxusného amerického klenotníc-
tva Tiffany, 46-ročná Ingrid Leder-
haasová-Okunová, ukradla šperky

za viac než 1,3 milióna dolárov.
Včera ju zadržali a obvinili úrady
v New Yorku. Prv, než ju firma vo
februári prepustila, mala v jej sídle
na Manhattane ukradnúť 165 ku-
sov diamantových šperkov. (red) 

Nečas chce
pomôcť Nagyovej
Praha – Český premiér v demisii
Petr Nečas včera požiadal štátne-

ho zástupcu o svoj výsluch. Chce
totiž vypovedať v kauze sledova-
nia aj v prípade korupcie poslan-
cov. V oboch figuruje bývalá šéf-
ka jeho kancelárie, zatknutá Ja-
na Nagyová. Nečas tak chce za-
medziť ďalšiemu väzobnému
stíhaniu nielen jej, ale aj ďalších
obvinených. „Dopočul som sa,
že obmedzenie osobnej slobody
obvinených je podmieňované
práve svedectvom predsedu vlá-
dy,“ tvrdí Nečas. (red) 

Abramovič končí v politike
ODCHOD MILIARDÁRA l Kontroverzný Putinov zákon donútil lídra Čukotky rezignovať. 

Oľga Gluštíková, esm
olga.glustikova@ecopress.sk
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Trinásty najbohatší Rus končí 
v regionálnej politike...

Prokremeľský miliardár Abra-
movič sa stal jednou z obetí zá-
kona, ktorý prijala Putinova vlá-
da. Tá teraz premieňa Rusko na
jasne autoritársky byrokratizova-
ný režim, čo vidieť na krokoch,
ktoré Putin podniká. Tento zákon

však nevznikol proti konkrétnym
oligarchom, ako je napríklad Ab-
ramovič, ale kvôli celej skupine
bohatých ľudí. 

Prečo? 
Okrem snahy oddeliť politiku

od biznisu je tu aj iná príčina. Pu-
tinov režim sa cíti Západom ohro-
zený na všetkých frontoch 
a zjavne sa snaží orezať ekono-
mické väzby medzi ruskou spo-
ločnosťou a Západom. Týka sa to
najnovšie aj politickej sféry. (OG)

Petr Kratochvíl, 
český expert 
na Rusko, pre HN

Miliardár odchádza ako obeť zákona

V Káhire to vrie. Demonštranti žiadajú odstúpenie prezidenta. SNÍMKA: REUTERS

Čukotka, Bratislava – Pred trinásti-
mi rokmi ho ruský prezident Vladi-
mir Putin prehovoril, aby sa stal lí-
drom nehostinného regiónu Čukot-
ka. Súhlasil. Najnovšie je však
obeťou jeho kontroverzných záko-
nov a z politiky nadobro odchádza.
Reč je o vplyvnom ruskom miliar-
dárovi Romanovi Abramovičovi. 

Majiteľ londýnskeho futbalového
klubu Chelsea včera oznámil, že re-
zignuje ako šéf čukotského regio-
nálneho parlamentu. Dôvodom je
Putinov nový zákon, ktorý ruským
politikom zakazuje mať bankové
kontá v zahraničí a robiť biznis mi-
mo svojej vlasti. „Abramovič je
obeťou tohto zákona. Post na Ču-
kotke dostal akoby príkazom. Putin
chcel, aby tam investoval veľké pe-
niaze. Najnovšie však odchádza
z politiky,“ povedal pre HN expert
na Rusko Ondřej Soukup. 

Gubernátor za miliardy
Vyše 1,3 miliardy dolárov. To je su-
ma, ktorú počas trinástich rokov na-
lial 13. najbohatší Rus do najvzdia-
lenejšieho severovýchodného regió-
nu svojej krajiny. Najprv ako
gubernátor, v posledných rokoch
ako najdôležitejší politik v čele
miestneho parlamentu. V drsných
podmienkach Ďalekého východu
pritom presadil niekoľko zmien. Po-
darilo sa mu zdvihnúť priemernú
mzdu v dovtedy chudobnom regió-
ne na 65-tisíc rubľov. Odštartoval
tiež obriu kampaň proti zúriacemu
alkoholizmu. Je pre nás Bohom, ho-
vorili o ňom údajne obyvatelia úze-
mia dvojnásobne väčšieho než Poľ-
sko. Trinásť rokov riadil odľahlú 
časť Ruska aj napriek tomu, že točil
biznis v Británii. Najnovšie však mi-

liardár známy úzkymi väzbami na
Kremeľ v politike končí.   

Kontroverzný zákon
Putinov zákon začal platiť len ne-
dávno a zrejme zosadí ešte mno-
hých ruských politikov.

Abramovič to využije, odteraz sa
chce oveľa viac venovať svojmu biz-
nisu v Británii. Z politiky chcel pri-
tom utiecť už skôr, odrádzal ho však
hroziaci hnev Putina. „Abramovič
to chcel zabaliť už pred piatimi rok-
mi, ale vtedy nemohol funkciu dob-
rovoľne zložiť,“ tvrdí Soukup. 

Podľa neho zákon nebol namie-
rený konkrétne proti Abramovičovi,
ale najmä proti tisícom bohatých
ruských politikov. 

Kto je Roman Abramovič
S majetkom 10,2 miliardy
dolárov je podľa Forbesu 107.
najbohatší človek na svete.

Má väčšinový podiel
v najväčšej ruskej oceliarskej
spoločnosti Evraz či ťažobnej
firme Highland Gold.

Zbohatol vďaka
kontroverzným vývozom ropy
do roku 1990. 

Od oligarchu Borisa
Berezovského odkúpil gigant
Sibnefť za zlomok jeho
trhovej hodnoty.  

Vlastní donedávna najväčšiu
jachtu sveta s názvom
Eclipse za viac ako 250
miliónov dolárov.

Svoje rezidencie má
v Británii, vo Francúzsku,
v americkom Colorade či Los
Angeles.

Kúpil za 400 miliónov dolárov
ostrov New Holland
v Petrohrade a založil tam
dom umenia.

Dovolenkárov 
sa nepokoje nedotknú

Do Egypta, obľúbenej destiná-
cie dovolenkárov, aj v týchto
dňoch prúdia Slováci. Pobyty
v Egypte sa podľa Márie Gallo-
vej z CK Ruefa predávajú veľ-
mi dobre aj teraz. „Dovolenká-
ri, ktorí si už pobyty zakúpili,
sa tam neboja cestovať. Turis-
tov sa dianie v Egypte nedotý-
ka. V letoviskách je pokoj,“ tvr-
dí Gallová. Jedinými obmedze-
niami sú výlety do Káhiry,
ktoré už cestovky neponúkajú. 
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