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Néhány nappal 109. születésnapja előtt vasárnap Prágában meghalt Csehország legidősebb
állampolgára, közölte a cseh állami nyugdíjalap.
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Kvetoslava Hranosová egy prágai idősotthonban hunyt el. A legidősebb cseh állampolgár ezáltal Marie
Schwarzová lett, aki január 30-án tölti be 109. életévét. A legidősebb cseh férfi a nyugdíjalap szerint
három évvel fiatalabb Schwarzovánál. Az állami nyugdíjalap kimutatása szerint 2018 december végén
összesen 438 száz éven felüli személy élt Csehországban. A legtöbb százéves személy Prágában (74),
Dél-Morvaországban (65) és Közép-Csehországban (45) él. Az utóbbi években a százéves cseh
állampolgárok száma csökkenőben van. A legtöbb százévest - szám szerint 707-t - 2014-ben mutatta
ki az állami nyugdíjalap. A Cseh Statisztikai Hivatal szerint a cseh lakosság átlagéletkora egyre
emelkedik, és ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a 2060-as évektől kezdve már minden harmadik
cseh lakos idősebb lesz 60 évesnél.
Nem minden cseh nyugdíjas tölti azonban békében idős éveit. Egy 71 éves prágai férfit nemrég
terrorizmus vádjával ítéltek el. Jaromír Balda 2017 nyarán Mladá Boleslav mellett két alkalommal
szándékosan fákat döntött a vasúti sínekre, hogy vonatbalesetet idézzen elő. Mindkét esetben hibás,
cseh nyelven írt fenyegető tartalmú röplapokat is hátrahagyott a környéken azzal a céllal, hogy az
esetleges balesetekért a lakosság a muzulmán bevándorlókat tegye felelőssé. Bár a szerelvények
mindkét esetben nekiütköztek a sínekre döntött fának, sérülés viszont nem történt, csak anyagi károk
keletkeztek.
Terrorista nyugdíjas
Jaromír Balda az első cseh állampolgár, akit terrorizmusért ítéltek el Csehországban. A nyugdíjas a
hatályos törvények szerint akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de az ügyész csak négy
évet javasolt, mert orvosi vizsgálatok szerint Balda pszichiátriai betegségben szenved, amely
viselkedését is befolyásolja. A bíróság elfogadta az ügyész javaslatát és az elkövető a
szabadságvesztés mellett pszichiátriai kezelésnek is alá kell vesse magát. Ugyanakkor enyhítő
körülményként figyelembe vették az elkövető magas életkorát és büntetlen előéletét.
A bíró szerint Jaromír Balda egyértelműen vétkes, mert tettére hosszabb időn át készülődött, mindent
előre jól eltervezett és a hozzá vezető nyomokat is megpróbálta eltüntetni. Balda a cseh sajtó szerint

a szélsőségesnek minősített Tomio Okamura képviselőházi alelnök által vezetett Szabadság és
Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom híve, amelyet anyagilag is támogat, bár maga nem tagja a
mozgalomnak. Okamura már korábban elhatárolódott az ügytől. Jirí Wazik, a bírói testület elnöke
szerint Balda bizonyos értelemben azok áldozatának is tekinthető, akik szélsőséges és idegenellenes
nézeteket terjesztenek a társadalomban. "Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne viselne
felelősséget tetteiért. Sokkal jobban meg kellett volna gondolnia, mit tesz. Tudatosítania kellett volna,
hogy bármiféle gyűlölet mindig újabb gyűlöletet gerjeszt" - mondta ítélete indoklásában a bíró.
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