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U policejního sboru je zhruba 40 000
příslušníků, u armády 23 000, hasičů je
přes 10 000. Po druhé dávce očkování
má podle vyjádření mluvčí policejního
prezidia IIrreennyy PPiillaařřoovvéé z konce loňské-
ho listopadu 75,6 % policistů. V hasič-
ském sboru je očkováno zhruba 76 %
lidí, v armádě zhruba 85 %.

»Proočkovanost v našich řadách je
daleko nad celostátním průměrem,
absolutní většina z nás je mimo rizi-
kové skupiny. Doposud jsme bez
jakýchkoliv problémů vykonávali
naši práci i bez očkování a hodláme
v tom pokračovat i nadále,« uvedli
v petici příslušníci IZS. Povinné
očkování je podle nich proto irele-
vantní a pravděpodobně přinese dale-
ko více škody než užitku.

»Naprosto s nimi souhlasím,« řekl
včera Haló novinám SSttaanniissllaavv MMaacckkoo--
vvííkk, expert KSČM v oblasti IZS.
»Předchozí i současná vláda už pře-
kročily určitou hranici, nelíbí se mi, že
se tu povinné očkování zavádí něja-
kou ministerskou vyhláškou. Přitom
máme Listinu základních práv a svo-
bod a v té je jasně řečeno, k čemu člo-
věk může být nucen. Je to na ústavní
žalobu, podle mých informací už má
senátorské podpisy. Kdyby to v minu-
lém volebním období chtěl zákono-
dárce mít jako povinné očkování,
podle mého názoru by to dávno udě-
lal. Ale právě proto, že očkování,
které se tu aplikuje, nebrání nákaze
ani přenosu nákazy, dal zákonodárce

do zákona možnost očkování odmít-
nout. I velká část zdravotníků se
k očkování staví rezervovaně. S jiný-
mi povinnými očkováními máme zku-
šenosti desítky let, tady se aplikují
vakcíny, s nimiž máme zkušenosti dva
roky. Máme s nimi povinně očkovat
v době, kdy podle mě ještě neproběh-
ly řádné testy? Ty vakcíny nejsou
žádný zázrak…« myslí si Mackovík.

Zhroutí se policie?
Očkování má být podle vyhlášky

schválené bývalou vládou ANO
a ČSSD povinné od letošního března
pro lidi nad 60 let a vybrané profese.

Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plá-
nuje z předpisu vyřadit povinné
očkování pro lidi nad 60 let, ve svých
dosavadních vyjádřeních byli zástup-

ci Fialovy vlády proti plošnému
povinnému očkování.

Signatáři dále poukazují na vážný
personální stav bezpečnostních složek,
zejména policie. Policejní prezident Jan
Švejdar, jenž měl včera odeslat minist-

rovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN)
žádost o propuštění ze služebního
poměru a do civilu plánuje odejít ke
konci března, loni v listopadu uvedl, že

by policie mohla ztra-
tit až 10 000 lidí, kteří
dosud odmítají očko-
vání proti COVID-19.
»Nátlak na očkování
působí již nyní. Ně-

kteří z členů IZS a ozbrojených sil se už
rozhodli ukončit svůj služební nebo
pracovní poměr,« uvádí se v deklaraci.

Iniciativa se vloni na konci prosince
obrátila v otevřeném dopise na minist-
ra zdravotnictví VVllaassttiimmiillaa VVáállkkaa

(TOP 09). Skupina lékařů, zdravotních
sester, hasičů, policistů či právníků
v něm požadovala, aby bezodkladně
zrušil vyhlášku o povinném očkování
některých profesí a lidí nad 60 let proti
COVID-19. Povinné očkování zdra-
votníků ohrožuje podle nich už nyní
přetížený systém zdravotní péče, který
přitom trpí chronickým nedostatkem
pracovníků. Hrozí odchody nejen
zdravotníků, ale i sociálních pracovní-
ků, policistů i hasičů, soudí signatáři.

V ČR už vzniklo několik petic pro
povinné očkování i proti němu, pode-
psaly je desetitisíce lidí.

Řeč čísel
Lidé očkovaní třetí dávkou vakcíny

proti COVID-19 tvořili v listopadu
a prosinci méně než jedno procento
nakažených, v populaci je jich přitom
zhruba pětina. Očkovaných se dvěma
dávkami vakcíny byla třetina z pozitiv-
ních. Jejich podíl v čase však roste,
v listopadu to bylo necelých 31 procent,
v prosinci přes 35 procent. Neočkova-
ných bylo mezi téměř 714 000 pozitiv-
ně testovanými za dva měsíce přes
60 procent. Statistika ministerstva zdra-
votnictví ukazuje také vysokou ochranu
posilující dávky před vážným průbě-
hem, který vyžaduje hospitalizaci.

»Přeočkování pokládám za hlavní
způsob, jak se chránit před vážným
průběhem covidu,« sdělil na Twitteru
Válek. Odborníci o posilující dávce
hovoří zejména v souvislosti s nastupu-
jící vlnou varianty koronaviru omikron,
dosavadní vakcíny v původním dvou-
dávkovém schématu nejsou proti ní tak
účinné. Výzvu k přeočkování dosud
vyslyšelo asi 2,4 milionu Čechů, tedy
zhruba pětina populace a více než třeti-
na dosud očkovaných. Jen za prosinec
zdravotníci podali posilujících vakcín
1,52 milionu dávek. ((nngg))
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V Súdánu dál střílejí do lidí, končí Hamduk
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Podle agentury AFP v neděli
zemřeli dva demonstranti ve
městě Omdurmán, které sousedí
s metropolí. Od převratu z loň-
ského října bylo při manifesta-
cích za návrat civilní vlády
v Súdánu zabito přes 50 lidí.
I proto v neděli rezignoval pre-
miér Abdalláh Hamduk.

Hamduk byl premiérem od
srpna 2019, kdy vedl přechod-
nou vládu po svržení prezidenta
Umara Bašíra. O moc se od té
doby dělili civilisté s armádou,
která měla vloni na podzim moc

předat civilistům. Místo toho
však armáda v říjnu provedla
převrat a zatkla většinu ministrů,
včetně premiéra Hamduka.
S ním se pak v listopadu dohod-
la, že se do úřadu vrátí. Armáda
má ale stále velký podíl na vede-
ní země a lidé proto demonstrují
za čistě civilní vládu. Další pro-
testy jsou plánované na dnešek.

Tisíce Súdánců se i minulý
týden opět vydaly v Chartúmu
do centra metropole ve snaze
dostat se k prezidentskému palá-
ci. Ve čtvrtek »bezpečnostní
složky« zastřelily šest lidí a další
stovky lidí utrpěly zranění,
v neděli byl jeden demonstrant
střelen do hrudi a druhý utrpěl
vážné zranění hlavy, uvedla
katarská televize Al-Džazíra.

Hamduk rezignaci oznámil

v televizním projevu. Zároveň
podle ČTK vyzval k uspořádání
kulatého stolu, z něhož by vzešla
nová dohoda o politickém pře-
chodu k demokracii v této afric-
ké zemi.

Situace v zemi využily
i Spojené státy, které včera
rovněž vyzvaly armádu, aby
zajistila civilní vládu a skonči-
la s násilím vůči demonstran-
tům. »Po rezignaci premiéra
Hamduka by měli súdánští
vůdci odložit stranou své odliš-
nosti, najít shodu a zajistit trva-
lou civilní vládu,« uvedla kance-
lář pro africké záležitosti ame-
rického ministerstva zahraničí.

Hamduk byl podle agentury
Reuters klíčovým partnerem pro
mezinárodní společenství, který
mohl Súdánu pomoci vystoupit

z desetiletí izolace a sankcí zave-
dených za éry Bašíra. Americké
ministerstvo zahraničí uvedlo,
že nové obsazení postu v čele
súdánské vlády by mělo dodržet

dohodu o sdílení moci z roku
2019.

Hamdukova rezignace
u Súdánců na sociálních sítích
vyvolala rozporuplné reakce.
Zatímco některé odchod premié-
ra zarmoutil, další jedinci, kteří
odsuzují jeho rozhodnutí vrátit
se do funkce po převratu, vyjád-
řili odhodlání ukončit vojenskou
vládu. ((rroomm))

Povinné očkování
naráží na odpor
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I v neděli se dva z několika tisíc demonstrantů za civilní vládu
v Súdánu nevrátili domů. Zabili je vládní vojáci. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Za Nekulu dosud resort
dočasně vedl vicepremiér
a ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Nekula nemohl být v prosinci
společně s ostatními členy kabi-
netu jmenován kvůli pozitivní-
mu testu na koronavirus.

V krátkém proslovu k nové-
mu ministrovi Zeman uvedl,
že neřídí pouze jeden z úseků
národního hospodářství, ale že
zemědělství formovalo i histo-
rii českého národa. »Zatímco
průmyslová revoluce nás zasá-
hla tak před 200 lety a předtím
byla jenom řemesla, zeměděl-
ství má více než tisíciletou his-

torii a vztah k půdě, jakkoli
byl některými ideologiemi
zneužíván, je součástí našeho
historického povědomí,« řekl
prezident. Rolníci a sedláci
byli podle něj se svojí »pověst-
nou tvrdohlavostí« páteří
národa.

Zeman se s Nekulou sešel
hodinu před jmenováním na
pohovor, který dříve absolvo-
val se všemi budoucími členy
vlády. Odpoledne premiér Petr
Fiala (ODS) uvedl nového
ministra do úřadu. Spolu
s bývalým ministrem Mirosla-
vem Tomanem (ČSSD) se
odebrali na krátké jednání.

Nekulovou prioritou bude
podle dřívějšího vyjádření pro
ČTK využívání moderních
technologií v zemědělství,
tedy tzv. precizní zemědělství.
Do budoucna chce stejně jako
jeho předchůdci snížit tzv.
uhlíkovou stopu potravin.

Nekula absolvoval Vysokou
školu zemědělskou v Brně, poté
působil mimo jiné v dozorčí
radě Exportní garanční a pojiš-
ťovací společnosti, v letech 2016
až 2018 byl předsedou předsta-
venstva státního Podpůrného
a garančního rolnického a les-

nického fondu. V letech 2015 až
2017 byl i členem představen-
stva Výstaviště České Budějovi-
ce. Nekula je starostou obce
Těšetice na Znojemsku. Dříve
uvedl, že na funkci rezignuje,
chce být neuvolněným místosta-
rostou. ((cciikk))

Hasič vykládá u Krajského úřadu v Ústí nad Labem antigen-
ní testy na COVID-19, které jsou určené žákům a zaměstnan-
cům škol. FFOOTTOO -- ČČTTKK//OOnnddřřeejj HHÁÁJJEEKK
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Laboratoře jich provedly asi 23 500,
o týden dříve téměř 31 000. V nemocni-
cích je s COVID-19 2640 pacientů, z toho
536 v těžkém stavu. V obou případech je
to mírný pokles proti předchozímu dni.
Incidenční číslo se nepatrně snížilo. Na
100 000 obyvatel připadá v uplynulých
sedmi dnech 335 nakažených, o jednoho
méně než v neděli, vyplývá z údajů minis-
terstva zdravotnictví.

Za celý minulý týden odhalily laborato-
ře celkem 35 837 případů COVID-19.
O týden dříve jich bylo více než 40 600.
Pokračuje tak mezitýdenní pokles, který
trvá zhruba měsíc. V pátek a sobotu ale
počet nově nakažených poprvé od 1. pro-
since v mezitýdenním srovnání vzrostl.
Pátek byl ale pracovní den, zatímco
o týden dříve slavili Češi Štědrý den.
Srovnání je tím zkreslené, o svátcích

a volných dnech se méně testuje. Sobotní
nárůst byl pak minimální, a to o pouhé dva
pozitivní případy. Odborníci ale očekávají,
že nakažených začne opět výrazněji přibý-
vat kvůli šíření varianty omikron.

Současný počet pacientů s COVID-19
je nejnižší od 3. listopadu. Před týdnem
leželo v nemocnicích s nákazou zhruba

o 800 lidí víc. Také v tomto případě ale
odborníci varují před nakažlivější varian-
tou omikron. Podle nich by měla v České
republice převládnout ve druhé polovině
ledna a hrozí kvůli ní také naplnění
nemocnic zhruba 7000 pacienty.

Incidenční číslo se v sobotu poprvé od
2. prosince zvýšilo, v neděli stagnovalo
a k včerejšku kleslo jen minimálně. Inci-
dence se zvýšila v šesti krajích. Nejvyšší

je momentálně v hlavním městě, kde na
100 000 obyvatel připadá v uplynulém
týdnu 402 nakažených. Následují Libe-
recký kraj a střední Čechy. Naopak rela-
tivně nejlepší situace je v Karlovarském
kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá za
posledních sedm dní 194 případů nákazy.

Zvyšuje se pozitivita testovaných, a to
u všech třech typů testů. V případě nejčas-
tějších preventivních testů bylo v neděli
pozitivních 4,93 procenta vzorků, o týden
dříve 3,63 procenta. U diagnostických testů,
kterými se prověřují lidé s příznaky one-
mocnění, se pozitivita zvýšila z 14,58 pro-
centa na 15,66 procenta. U epidemiologicky
indikovaných testů, které se provádějí napří-
klad kvůli kontaktu s nakaženým, vzrostl
podíl pozitivních z 9,35 na 12,94 procenta.

Od začátku epidemie v České republice
předloni v březnu testy potvrdily víc než
2 483 762 případů nákazy. S COVID-19
dosud zemřelo 36 255 lidí. V uplynulém
týdnu eviduje ministerstvo 337 obětí,
o týden dříve jich bylo více než 500. ((cciikk))

Vláda je kompletní
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Dopis, který je podepsán
předsedou podnikového výboru
OS SOO JJaanneemm DDuuddkkeemm, dopl-

ňuje tabulka s přehledem platů
zaměstnanců Úřadu práce ČR,
která má podle Dudka »více než
dostatečně vypovídací hodno-
tu«. »Zaměstnanci úřadů práce
jsou dost nevalně odměňováni,
a to i přes vysoký stupeň vzdě-
lanosti, který práce, kterou
vykonávají, vyžaduje,« píší
odboráři. Současně připojují
hořké konstatování, že »od vaší
vlády očekávali i tito zaměst-
nanci nápravu ve společenském,
tedy i platovém hodnocení

jejich práce, práce pro společ-
nost, tedy pro občany a stát jako
celek. Toto se bohužel nestalo«.

Dudek uvádí, že zaměstnanci
ÚP plní úkoly, které jim ukládá
zákon, a i během covidové krize
bez ohledu na nemocnost plnili
všechny úkoly, »často nad rámec
svých povinností, téměř dva
roky«. Tato činnost nebyla ze
strany vlády náležitě oceněna,
míní odboráři, kteří současně
v otevřeném dopise ministra upo-
zornili, že řada zaměstnanců ÚP
je příjemcem dávek, jež tento
úřad sám vyplácí. »To jsou infor-
mace, které k resortnímu minist-
ru zpravidla nedolehnou. Zdá se

vám, vážený pane ministře, nor-
mální, aby zaměstnanec, který
pracuje ve vámi řízené organiza-
ci, měl směnu na jedné straně
přepážky a po skončení práce si
sedl, obrazně řečeno, na druhou
stranu? Mně a nám, a to nejen
odborářům, ale drtivé většině
zaměstnanců, za které jednáme,
tedy ne,« uvedl Dudek.

Odboráři na ÚP ČR cítí nedo-
cenění své práce, dokonce
neperspektivu vyplývající
z údajného přehlížení jejich
práce. Jsou »citliví na nesprave-
dlnost«, jak uvedl Dudek, kte-
rou často »v terénu napravují«.

((mmhh))

Odboráři Úřadu práce proti zmrazení platů

Kvůli oteplení hrozí povodně
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ssppoolluu ss ttáánníímm ssnněěhhuu zzvveeddnnoouu hhllaaddiinnyy
řřeekk ooddvvooddňňuujjííccíícchh hhřřeebbeenn ŠŠuummaavvyy,,
ppřřiiččeemmžž nnaa VVyyddřřee,, KKřřeemmeellnnéé aa OOttaavvěě
ppoo SSuuššiiccii hhrroozzíí,, žžee bbuuddee ppřřeekkrrooččeennýý
ttřřeettíí ppoovvooddňňoovvýý ssttuuppeeňň..

Informoval o tom Český hydromete-
orologický ústav (ČHMÚ). Kvůli tání
sněhu dál platí upozornění před vyšší-
mi hladinami toků také v podhůří Jese-
níků a západních Krkonoš, nebezpečí
je tam ale proti Pošumaví mírné.

Meteorologové očekávají, že
v oblasti Českého Krumlova, Pracha-
tic, Vimperku, Klatov a Sušice do
dnešního večera spadne 20 až 50 mili-

metrů srážek za 24 hodin, ojediněle
i kolem 60 milimetrů. Během dneška
se pak podle nich výrazně zvednou
hladiny Vydry, Křemelné, horní Otavy
a přítoků do nádrže Lipno. »Vodní
stavy by měly kulminovat v noci
z úterý na středu nad prvním stupněm
povodňové aktivity, místy nad druhým
stupněm. Na Vydře, Křemelné a Otavě
po Sušici hrozí mírné překročení třetí-
ho stupně povodňové aktivity,« dopl-
nili meteorologové. V povodí horní
Mže, Radbuzy a Úhlavy by mohl být
dosažen první povodňový stupeň.

Upozornění meteorologů na
povodňovou bdělost v Jihočeském
a Plzeňském kraji platí do zítřejšího
večera. Do téže doby platí i povodňo-

vá bdělost pro oblast Jilemnice,
Semil, Tanvaldu a Železného Brodu
a pod Jeseníky pro oblast Králíků,
Rýmařova, Jeseníku, Šumperku
a Zábřehu. Tající sníh tam může také
zvýšit hladiny řek, z břehů by se ale
voda vylévat neměla.

Tání sněhu na horách může zastavit
až ochlazení předpovídané na polovi-
nu týdne, kdy by mělo začít opět
mrznout. Nezvykle teplé počasí na
začátek roku potrvá totiž nejméně do
zítřka. Ještě zítra se teploty vyšplhají
nad deset stupňů. Ve druhé půlce
týdne už budou noční teploty klesat
pod nulu, odpolední zůstanou pod
pěti stupni a sněžit bude nejen na
horách, ale i v nižších polohách.

Včera ráno panovaly na většině
území nejvyšší ranní teploty za
posledních minimálně 30 let pro
3. leden. Nejvyšší teplotu, 9,6 stupně
Celsia, podle meteorologů naměřili

v pražském Klementinu, kde v průbě-
hu noci teplota ještě stoupala.
»Podobně vysoké teploty panují také
na severovýchodě republiky, kde
hlásí stanice Ropice 9,2 stupně Celsia
a Karviná 9,1 stupně Celsia. Tady se
teplota v průběhu noci příliš neměni-

la,« uvedli meteorologové. Nejnižší
teploty byly naopak na jihu Čech a na
jihovýchodě Moravy. Lednice měla
minus 0,2 stupně a Vyšší Brod minus
0,7 Stupně Celsia. V průběhu noci se

tu podle dat ČHMÚ
oteplilo až o deset
stupňů.

I když nadprů-
měrně teplé počasí
bude pokračovat do

poloviny týdne, pocitovou teplotu
bude snižovat silnější západní vítr, na
horách až 70 kilometrů v hodině
a často bude pršet. Od zítřka se bude
od severozápadu dál ochlazovat, sně-
hové přeháňky se objeví na horách
a postupně i v nížinách. ((cciikk))

ZLATÝ ÁMOS – NOMINACE UZAVŘENY
UUžž ppoottřřeettíí pprroobbííhháá ppooppuulláárrnníí aannkkeettaa oo nneejjoobbllííbbeenněějjššííhhoo uuččiitteellee

ZZllaattýý ÁÁmmooss vvee sslloožžiittýýcchh ppooddmmíínnkkáácchh pprroottiieeppiiddeemmiicckkýýcchh ooppaattřřee--
nníí.. PPřřeessttoo úússppěěššnněě.. PPoosslleeddnníí ddeenn mmiinnuullééhhoo rrookkuu sskkoonnččiillyy nnoommii--
nnaaccee ddoo 2299.. rrooččnnííkkuu ZZllaattééhhoo ÁÁmmoossee..

Žáci základních a středních škol do něj přihlásili
celkem 80 pedagogů. Přes všechny možné zákazy související
s pandemií koronaviru můžeme počet nominací považovat za
velmi úspěšný. V minulém ročníku přišlo jen o tři přihlášky více.
Ne všichni s přihláškou souhlasili, ale drtivá většina nominova-
ných do souboje o pomyslnou korunu krále českých učitelů jde.
Děti jim tak vyjádřily svůj obdiv, úctu, uznání. 

»Podle mého názoru je nominace do Zlatého Ámose tím nej-
větším uznáním, kterého se učitelkám a učitelům může dostat,«
řekl zakladatel a ředitel ankety SSlláávveekk HHrrzzaall. »Zvítězili u nej-
přísnější poroty - u svých žáků.« 

Už poněkolikáté v počtu nominovaných zvítězila Praha, která
má celkem šestnáct přihlášek. O tři nominace méně přišlo ze Stře-
dočeského kraje, na třetím místě s jedenácti nominovanými je kraj
Jihomoravský. Ani jednoho oblíbeného pedagoga nepřihlásili žáci
z kraje Karlovarského a Jihočeského. Z celkového počtu nomino-
vaných je 52 učitelek a jen 18 přihlášek poslali středoškoláci.

V únoru budou jako tradičně probíhat regionální kola. »Pokud
epidemiologická situace dovolí, rádi bychom jako obvykle uspo-
řádali v jednotlivých regionech osobní setkání pedagogů, jejich
žáků a porotců. Z nich vybereme 16 semifinalistů,« upřesňuje
Hrzal. Jestliže se to nepodaří, bude stejně jako v minulém roční-
ku probíhat výběr semifinalistů online. ((DDTTAA))

Kvůli silné oblevě a oteplení v minulých dnech je zcela mimo provoz lyžařský areál ve Svobodě nad Úpou v Krkonoších.
FFOOTTOO -- ČČTTKK//DDaavviidd TTAANNEEČČEEKK
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NADÁLE KLESÁ
POČET NOVĚ

NAKAŽENÝCH.

BĚHEM DNEŠKA SE VÝRAZNĚ
ZVEDNOU HLADINY VYDRY,
KŘEMELNÉ, HORNÍ OTAVY

A PŘÍTOKŮ DO NÁDRŽE LIPNO.
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l VV pprroossiinnccii jjssmmee bbyyllii jjaakkoo oobbččaannéé
aa EEvvrrooppaannéé uuddrržžoovváánnii vvee zznnaaččnnéémm
nneekklliidduu,, nneebbooťť eesskkaalloovvaalloo mmeezziinnáá--
rrooddnníí nnaappěěttíí.. DDooššlloo ppoottéé,, ccoo ssee ssvvěětt
ddoozzvvěědděěll,, žžee hhnneedd vv lleeddnnuu ddoojjddee
kk rruusskkoo--aammeerriicckkýýmm rroozzhhoovvoorrůůmm,,
kk jjiissttéé úúlleevvěě??

Zvýšení napětí v mezistátních vzta-
zích mělo přinejmenším dva důvody.
Ten první byl dán vojenskou situací
na ukrajinsko-ruské hranici. Ten

druhý je spojen s mediální hysterií.
Podle dostupných informací se už
část vojáků z okolí zmíněné hranice
z obou stran stáhla. V této souvislos-
ti z nedostatku negativních zpráv se
i média částečně zklidnila. 

Nesmíme zapomínat, že v západ-
ním informačním prostoru je většina
politických kampaní, vyšponovaných
do úrovně hysterie, vyvolána uměle.
Podílejí se na nich dílem nekvalifiko-
vaní novináři a dílem jejich lenost.
A v neposlední řadě bývají kampaně
ve sdělovacích prostředcích dány dis-
ciplinovaností režimních publicistů,
kteří jsou vždy odhodláni zapojit se
do každé dezinformační hry zpravo-
dajských služeb. 
l KKddee vviiddííttee zzaaččáátteekk aakkttuuáállnnííhhoo
nnaappěěttíí?? NNaa ssttrraanněě RRuusskkaa,, kktteerréé nnaa
ssvvéémm úúzzeemmíí ccvviiččiilloo aa ppřřeemmiissťťoovvaalloo
ssvvéé vvoojjáákkyy,, nneebboo SSeevveerrooaattllaannttiicckkééhhoo
ppaakkttuu,, kktteerrýý nneeuussttáállee ppřřiibblliižžuujjee ssvvéé
zzáákkllaaddnnyy kk rruusskkýýmm hhrraanniiccíímm aa ooppeerruu--
jjee ii nnaa uukkrraajjiinnsskkéémm úúzzeemmíí pprroossttřřeedd--
nniiccttvvíímm ssvvýýcchh vvoojjeennsskkýýcchh ppoorraaddccůů??
OObběě ssttrraannyy ssii zzooddppoovvěěddnnoosstt vvzzáájjeemm--
nněě ppřřeehhaazzuujjíí..

Především je třeba poodhalit závoj
všedních dnů a vymanit se z mediál-
ní každodennosti. Není možné dopát-
rat se příčin a počátků, když zůstane-
me v zajetí nějakého krátkodobého,
dočasně dominujícího propagandi-
stického tažení. To neplatí jen o si-
tuaci na ukrajinské hranici, ale
i o dalších kampaních. Kdo si dnes
vzpomene na klimatickou konferenci
v Glasgowě, která ještě před několika
dny ve sdělovacích prostředcích
vypadala jako dějinný zlom? 

Počátkem dnešní krize nejsou voj-
ska na západní hranici Ruska, ale svr-
žení demokraticky zvoleného prezi-
denta Ukrajiny v únoru 2014. Pak je
nutné připomenout si neplnění Min-
ských protokolů ze strany Kyjeva.
l VV ččeemm jjee ppooddssttaattaa?? 

Na východě Ukrajiny, jejíž
východní hranice nemá historické
kořeny a je dědictvím administrativ-
ního dělení Sovětského svazu, žijí
velké skupiny rusky mluvících oby-
vatel. Ti si přejí zachování své kultur-
ní a etnické svébytnosti. Většina
z tamních povstalců nejsou teroristi,
jak o nich mluví ukrajinská oficiální
propaganda, ani separatisté, jak
o nich mluví západní média. Chtějí
autonomii. Se vzbouřenci, kterým se
nelíbí pořádky zavedené pučisty po
svržení prezidenta, je třeba jednat
o spravedlivém uspořádání Ukrajiny.
Jak o tom hovoří Minské protokoly. 

Kdo v aktuální krizi začal posouvat
vojáky jako první, to se s plnou jisto-
tou nedozvíme. To, že Kyjev sází na
silové řešení problémů na východní
Ukrajině, a to za podpory rusofon-
ních extremistů ze Západu, je obecně
známé. Představa, že by chtělo Rusko
násilím připojit východ Ukrajiny či
celou Ukrajinu, se mi zdá absurdní.
Zbídačená a zadlužená Ukrajina by
Rusko oslabila. Chce-li se Moskva
dočkat zlepšení vztahů s Kyjevem,
potřebuje dvě věci: zabránit obsazení
Ukrajiny vojáky NATO a počkat.
Ukrajinský čas hraje pro Moskvu.  
l JJee mmoožžnnéé rruusskkéé ppoožžaaddaavvkkyy nnaa
vvllaassttnníí bbeezzppeeččnnoosstt ppoovvaažžoovvaatt zzaa
mmaaxxiimmaalliissttiicckkéé,, jjaakk řřeekkll vv mmiinnuullýýcchh
ddnneecchh vv tteelleevviizzii jjeeddeenn vvýýzzkkuummnnýý pprraa--
ccoovvnnííkk??

Nevím, odkud berou někteří
komentátoři informace, když mluví
o ultimátu či maximalistických poža-
davcích. Především Moskva předlo-
žila návrh Smlouvy mezi Ruskou
federací a Spojenými státy americký-
mi o garancích bezpečnosti, tedy
podklad pro jednání. Žádné ultimá-
tum, jen konkretizaci východiska jed-
nání! Udělala to veřejně, aby se sníži-
lo množství dezinformací. 

Druhý rozměr je otázka »maximál-
nosti«. Otázky bezpečnosti nejsou
maximalistické, nebo minimalistické.
Buď bezpečnost je, nebo není. Čás-
tečná bezpečnost je odložením pro-
blému na zítřek.
l ČČaassttoo ssee rreezzoolluuttnněě zzddůůrraazzňňuujjee,, žžee
RRuusskkoo nneebbuuddee nniikkoommuu ddiikkttoovvaatt,, kkaamm
ssmmíí aa nneessmmíí vvssttoouuppiitt NNAATTOO.. ZZddee jjssoouu
ddvvěě ddííllččíí oottáázzkkyy:: OOpprraavvdduu ttoo ddiikkttuujjee,,
aa ddrruuhháá ppooddoottáázzkkaa –– mmáá bbýýtt ssnnaadd ssttááttuu
llhhoosstteejjnnéé,, ccoo ssee dděějjee uu jjeehhoo hhrraanniicc?? 

Rusko, alespoň v tomto případě,
nic nediktuje. Jen upozorňuje, co
udělá, když budou Ukrajina a Gruzie
přijaty do NATO, nebo když se
v těchto zemích objeví americké
zbraně se strategickým významem, či
se na východě Ukrajiny obnoví regu-
lérní válka. Chce-li se tomu Washing-
ton vyhnout, omezí svoji expanzi. 
l PPllaattíí ttoottééžž ii pprroo UUSSAA aa EEUU,, žžee ttyyttoo
mmooccnnoossttii nneessmměějjíí ddiikkttoovvaatt –– ppoouužžíí--
vváámm sstteejjnnoouu rrééttoorriikkuu –– ccoo ssee ssmmíí
kkoonnaatt ppoobbllíížž jjeejjiicchh hhrraanniicc?? JJiinnýýmmii
sslloovvyy,, eexxiissttuujjíí ssfféérryy vvlliivvuu,, oo nniicchhžž
ssoouuččaassnnáá mmaaiinnssttrreeaammoovváá pprrooppaaggaannddaa
řřííkkáá,, žžee pprráávvěě RRuusskkoo jjee cchhccee ssttuuddeennoo--
vváálleeččnniicckkyy rreeaalliizzoovvaatt?? 

Tento svět není nejlepší z možných
světů. Když státy NATO bombardo-
valy Jugoslávii a dosáhly odtržení
Kosova a vlastně i Černé Hory od
Srbska, nikdo tomu nedokázal zabrá-
nit. Dnes se tváříme, že je vše
v pořádku, že se nic nestalo v rozpo-
ru s mezinárodním právem – i když
tu máme na mapě Evropy dva téměř
etnicky čisté albánské státy, přičemž
jeden je bez historických kořenů. Je
to pomník hegemonie USA. 

Sféry vlivu tu jsou, byť nejsou ofi-
ciálně uznané. Jako doplněk tohoto
stavu se »díky« takovým médiím,
jako je Česká televize, dozvídáme
o agresivním chování Ruska na jeho
vlastním západním území a o míro-
vých aktivitách americké armády
u evropských hranic Ruska – tisíce
kilometrů od území Spojených států! 
l ŘŘeekknněěttee,, rroozzeebběěhhllaa ssee nnoovváá ssttuuddee--
nnáá vváállkkaa?? KKuuppooddiivvuu ssee ssttáállee ooppaakkuujjee,,
žžee ssttuuddeennáá vváállkkaa sskkoonnččiillaa rroozzppaaddeemm
VVaarrššaavvsskkéé ssmmlloouuvvyy……

To, o čem jsme doposud mluvili, má
se studenou válkou málo společného:
mezi Ruskem a Západem není ideolo-
gická propast podobná té, která tu byla

za dob studené války. Rusko je liberál-
ně-kapitalistický stát, který se s pří-
chodem Vladimira Putina vymanil ze
sféry, kde jsou hegemonem USA.
Výsledkem je napětí mezi mocnostmi,
obdoba toho, co známe z celých »civi-
lizovaných« dějin lidstva.  

Něco jiného je vztah Spojených
států a Číny. V červenci 2020 tehdej-
ší ministr zahraničí USA Mike Pom-

peo v programovém vystoupení
nazvaném Komunistická Čína
a budoucnost svobodného světa
dospěl k závěru, že ideologie čín-
ských komunistů »informuje o jejich
desetiletí trvajícím úsilí o globální
hegemonii«. Čína prý usiluje
o změnu uspořádání světového poli-
tického systému, přičemž nebezpeč-
ný není stát, ale režim, který by mohl
nabízet alternativu vůči americkému
způsobu života. Od té doby dochází –
»díky« Washingtonu a jeho obětavým
přisluhovačům – k ideologizaci mezi-
národních vztahů. 

Zdá se, že v USA dospěli k pozná-
ní, že sami nestačí Číně konkurovat.
Pokoušejí se ideologicky rozdělit
svět do bipolární podoby, prohlašují
se vůdcem »demokratického« bloku
států v domnění, že tak získají převa-
hu nad Čínou. Tady je patrná podob-
nost se studenou válkou churchillov-
ského ražení. Ovšem analogie nesmí
nahrazovat analýzu. Což platí přede-
vším o konci studené války. Čína
není Sovětský svaz. 
l MMooddeerrááttoorrkkaa BBaarrbboorraa TTaacchheeccíí
rroozzmmýýššlleellaa vv jjeeddnnoomm ssvvéémm rroozzhhoovvoo--
rruu ss hhoosstteemm oo ttoomm,, ccoo ppřřiinneessllyy ppoozzii--
ttiivvnnííhhoo SSppoojjeennéé ssttááttyy aa ccoo RRuusskkoo
ssnnaadd EEvvrrooppěě,, ssnnaadd ssvvěěttuu,, ssnnaadd nnaaššíí
zzeemmii zzaa ppoosslleeddnníícchh 110000 lleett.. VV jjeejjíímm
ppooddáánníí vvyyhhrráállyy SSppoojjeennéé ssttááttyy.. JJaakk ttoo
vviiddííttee vvyy?? 

Moralizování nad dějinami je
dětinské. Poměřování významu jed-
notlivých událostí bývá spojeno
s ideologickými předsudky. Anebo
s osobními prožitky a skupinovou
pamětí. Stále mezi námi žijí lidé,
jejichž rodinné příslušníky vojáci
Rudé armády osvobozovali z kon-
centračních táborů, věznic gestapa či
ghett, jako byla Osvětim nebo Tere-
zín; ti nikdy nepřijmou dnes tak
módní marginalizaci role Sovětského
svazu v evropských dějinách. 

l JJaakk hhooddnnoottííttee ppooččíínnáánníí nnoovvééhhoo
mmiinniissttrraa zzaahhrraanniiččíí JJaannaa LLiippaavvsskkééhhoo??
KKuuppooddiivvuu ssee kk rruusskkoo--ččeesskkýýmm vvzzttaa--
hhůůmm vvyyjjááddřřiill nneekkoonnffrroonnttaaččnněě.. ZZ ttéé
nnuulloovvéé úúrroovvnněě,, kkaamm ssee ddoossttaallyy ppoo
kkaauuzzee VVrrbběěttiiccee,, jjee ccookkoollii cceennnnéé……

I když mnohé nasvědčuje tomu, že
k moci přišla vláda chorobně sebevě-

domých amatérů, každý nový ministr
by měl dostat čas. Historie zná přípa-
dy, kdy lidé s novou funkcí objevili
v sobě pozoruhodné kvality. Anebo
se zesměšnili. Obé je možné, proto je
třeba s hodnocením počkat. Ať mluví
činy, ne předsudky. 
l PPrroočč pprreezziiddeenntt MMiilloošš ZZeemmaann
LLiippaavvsskkééhhoo ooddssoouuhhllaassiill ddoo ffuunnkkccee
mmiinniissttrraa,, aaččkkoollii kk nněěmmuu mměěll nneejjvvííccee
zzáássaaddnníícchh ppřřiippoommíínneekk?? TToo řřaadduu
oobbččaannůů ppřřeekkvvaappiilloo.. JJee ttoo ssttááttnniicckkýý ččiinn
zz jjeehhoo ssttrraannyy,, ččii úússttuuppeekk zzaa nněěccoo?? 

O tom, co vedlo prezidenta k danému
rozhodnutí, se můžeme jen dohadovat.
V každém případě ale platí, že nevy-
hnutelným věcem je vhodné dát prů-
chod – čím dříve začnou, tím dříve
skončí. A pak je tu zkušenost z nedáv-
na: vynucený sociálnědemokratický
ministr zahraničí nebyl o nic lepší než
ten uchazeč, kterému prezident zabránil
na cestě do ministerského křesla. Zatím

se zdá, že Piráti měli v zásobě ještě pro-
blematičtější kandidáty, než je současný
ministr. Nezapomínejte také, co řekl
Miloš Zeman, když vleže v nemocnici
podepisoval rozhodnutí o svolání Posla-
necké sněmovny: »Kdo získal čas, zís-
kal všechno!« Nebývá to vždy pravda,

ale při současném rozdání karet se zdá,
že Piráti nedrží žádné trumfy.

Kádrová vyprahlost je patrná ve
všech vládních stranách. Navíc se
může jednat o vytváření rezerv: až
přijde čas na reorganizování vlády,
bude nutné případné zrušení členství
Pirátů v koalici nějak zdůvodnit.
Piráti jsou rušivý element v koalici,
nepasují do ní ideologicky. Snad
právě jen představa zahraniční politi-
ky, která mění ministerstvo zahraničí
na ministerstvo propagandy, spojuje
všechny členy vládní koalice. 
l VV nnáázzoorreecchh vv tteelleevviizzii,, rroozzhhllaassee,,
mmaaiinnssttrreeaammoovvéémm ttiisskkuu ssee vveellmmii
ddoossttáávváá nnaa ppoovvrrcchh oossoobbnníí zzaauujjaattoosstt
vvůůččii rruusskkéémmuu pprreezziiddeennttuu,, ddookkoonnccee
ii jjiissttáá oossoobbnníí ppoosseeddlloosstt hhooddnnoottiitteellůů..
JJaakkoo kkddyybbyy bbyyll PPuuttiinn ďďáábblleemm aa vvššiicchh--
nnii oossttaattnníí aannddííllccii.. VVnníímmááttee ttoo ttaakkéé?? JJee
ii jjiinnýý ssttááttnnííkk ttaakkttoo pprrooppíírraannýý,, kkddyyžž uužž
nneenníí TTrruummpp vvee ffuunnkkccii?? 

Mediální útoky na Vladimira Putina
na Západě nemají nic společného s jeho

reálným psychologickým či politickým
profilem. Souvisejí se stylem západní
propagandy, která pracuje s personali-
zací: pro stále méně vzdělanou veřej-
nost je nutné představit ruské nebo čín-
ské zlo v komiksových obrázcích a dát
mu obraz konkrétního jedince. Zlo jako
reklamní zboží musí mít tvář. 
l ZZaazznnaammeennaallaa jjsseemm nnáázzoorr bbýývvaalléé--
hhoo ččeesskkééhhoo vvoojjáákkaa vv.. vv..,, žžee kk vveellkkéé
vváállccee mmeezzii RRuusskkeemm aa NNAATTOO nneeddoo--
jjddee,, pprroottoožžee RRuussoovvéé ddeemmoonnssttrroovvaallii
ssvvoojjii nnaapprroossttoouu ppřřeevvaahhuu vv hhyyppeerrssoo--
nniicckkýýcchh rraakkeettáácchh,, pprroossttřřeeddccíícchh rraaddiioo--
tteelleekkoommuunniikkaaččnnííhhoo bboojjee aa žžee ii sseessttřřee--
lleennýý –– ppřřeedd ččaasseemm –– rruusskkýý ssaatteelliitt bbyyll
ssoouuččáássttíí ttoohhoottoo pplláánnuu…… JJaakkýý jjee
ppoomměěrr vvee zzbbrraaňňoovvýýcchh ssyyssttéémmeecchh
RRuusskkoo vvss.. NNAATTOO??

Nejde o vojensko-technickou pře-
vahu. To je přelétavá veličina: není
možné počítat s tím, že protistrana
časem nenajde nové obranné pro-
středky či že její snaha dohnat ztrátu
bude zdařilá. Úspěch jedné strany
urychluje zbrojení strany druhé. Pod-
statné je vytvoření rovnováhy, která
je založena na tom, že se útočný
raketo-jaderný úder dočká zničující
odpovědi. Tato rovnováha nemusí být
– a také není – symetrická. Nejmo-

dernější zbraně Ruska
a USA, ale i Číny, by udělaly
z případného jaderného útoku
sebevražednou misi. Což
samo o sobě nevylučuje
válku v důsledku chybného
kalkulu státníků, kteří této
problematice ne vždy rozu-
mějí. 

NATO do této jaderné
matematiky nepatří – nemá
nukleární zbraně. Těm samo-
statně velí USA, Francie
a Velká Británie. Samozřej-
mě, nelze zapomínat na při-
bližně 180 jaderných náloží
USA rozmístěných v někte-
rých státech Aliance – kon-
krétně v Německu, Belgii,
Nizozemsku, Itálii a v Turec-
ku. O jejich použití však
nerozhoduje NATO, ale ame-
rický prezident. 

V současné podobě je
NATO především prodloužením
dosahu konvenčních zbraní Spoje-
ných států a rozšířením trhu s kon-
venčními zbraněmi pro vojensko-prů-
myslový komplex USA. Ovšem před-
stava vítězství v omezené konvenční
válce nad jadernou mocností je

nezodpovědný hazard. Pro srovnání:
podle dostupných informací, napří-
klad od Federace amerických vědců,
přibližně 91 % všech jaderných nálo-
ží ve světě mají USA a Rusko. Tentýž
zdroj uvádí, že Spojené státy mají 5,6
tisíce jaderných náloží, Francie jich
má 290, Velká Británie 250 – a Rusko
téměř 6,3 tisíce. 

Podle některých analýz ke zničení
současné civilizační úrovně USA či
Ruska stačí sto přesných jaderných
zásahů vybraných komunikačních
uzlů, hospodářských a energetických
aglomerací plus politických center.
Informace o nových ruských strate-
gických nosičích je především adre-
sována těm politikům a generálům na
Západě, kteří podlehli absurdní iluzi
o neproniknutelné obraně USA
umožňující beztrestný útok.    
l JJeennžžee nnoorrmmáállnníí ččlloovvěěkk nneecchhccee
žžááddnnéé ssuuppeerrmmooddeerrnníí zzbbrraaňňoovvéé ssyyssttéé--
mmyy,, pprroottoožžee tteecchhnniikkaa jjee oommyyllnnáá..
AA ppeenníízzee nnaa jjeejjíí vvýýrroobbuu nneessmmíírrnněě
zzaattěěžžuujjíí vveeřřeejjnnéé rroozzppooččttyy aa lliiddéé
ppoottřřeebbuujjíí hhllaavvnněě bbyyddlleett,, jjíísstt,, cchhooddiitt
ddoo šškkooll,, mmíítt lléékkaařřee…… BBěěžžnnýý ččlloovvěěkk
cchhccee žžíítt vv mmíírruu aa ooddzzbbrroojjoovvaatt.. RRoovv--
nnoovvááhhaa ssiill ppřřeeccee mmůůžžee bbýýtt nnaa nniižžššíí
úúrroovvnnii,, nneežž jjee nnyynníí,, nneebboo nnee??

To máte jednoznačně pravdu. Jenže
rovnováha na stále vyšší úrovni vzni-
ká živelně, rovnováhu na nižší úrovni
musí připravit diplomaté. K tomu je
třeba ochota a alespoň částečná důvě-
ra. A politická inteligence, což je
velmi vzácné koření. 
l PPooddllee nneejjnnoovvěějjššíícchh zzpprráávv bbyy ssee
mměěllii aammeerriiččttíí aa rruuššttíí eexxppeerrttii sseejjíítt
1100.. lleeddnnaa vv ŽŽeenneevvěě aa oo nnáávvrrhhuu SSmmlloouu--
vvyy mmeezzii RRuusskkoouu ffeeddeerraaccíí aa SSppoojjeennýýmmii
ssttááttyy aammeerriicckkýýmmii oo ggaarraannccíícchh bbeezzppeečč--
nnoossttii jjeeddnnaatt,, jjee ttoo ttaakk......

Ano. Zdá se, že ale během přípravy
tohoto jednání došlo ke komplika-
cím, a proto se ve čtvrtek minulého
týdne uskutečnil dlouhý telefonický
rozhovor – přímé jednání prezidentů
Joe Bidena a Vladimira Putina. To je
dobrá zpráva, která naznačuje, že se
hledá zlomové řešení, o kterém
mohou rozhodnout jen hlavy států. 
l VVssttoouuppiillii jjssmmee ddoo bbeezzppeeččnněějjššííhhoo
ssvvěěttaa,, nneežž bbyyll rrookk 22002211,, nneebboo žžiijjeemmee
vvee ssttáállee sstteejjnněě nneebbeezzppeeččnnéémm ssvvěěttěě??

Zatím narůstá chaos. Jsou tu naděj-
né přísliby, ale i velmi nebezpečné
tendence v podobě rostoucího napětí
uvnitř některých zemí, které mohou
nalézt své vyjádření v mezinárodní
politice. Boj za mír proto musí zůstat
mezi prioritami české levice i v roce
2022. MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Boj za mír musí zůstat prioritou
české levice i v roce 2022

Rozhovor Haló novin s politologem profesorem Oskarem Krejčím

Počátkem dnešní krize nejsou vojska 
na západní hranici Ruska, 

ale svržení demokraticky zvoleného 
prezidenta Ukrajiny v únoru 2014.

V západním informačním prostoru je většina
vyšponovaných politických kampaní vyvolána

uměle. Podílejí se na nich nekvalifikovaní 
novináři a jejich lenost.

Nejmodernější zbraně Ruska, USA i Číny by
udělaly z případného jaderného útoku sebevra-

žednou misi. Což samo o sobě nevylučuje 
válku v důsledku chybného kalkulu státníků.

»Díky« ČT se dozvídáme o agresivním chování
Ruska na jeho vlastním území a o mírových

aktivách americké armády u evropských hranic
Ruska – tisíce kilometrů od území USA! 

Představa, že by chtělo Rusko násilím připojit
východ Ukrajiny či celou Ukrajinu, 

se mi zdá absurdní. Zbídačená 
a zadlužená Ukrajina by Rusko oslabila.



Již víc než dva roky se trápíme s virem a nej-
horší na tom je, že se nějak neobjevují a ne-
uplatňují zkušenosti, odborné poznatky, a hlav-
ně, že neexistuje skutečně objektivní a jasná
diskuse kolem tohoto onemocnění. Faktem je,
že je tu nový virus, že si s ním nevíme moc rady
a že o něm ani tolik zase nevíme. Průběh one-
mocnění není zrovna vždy lehký a nikdo neví,
co prodělání onemocnění způsobí dotyčnému
v budoucnu. Stejně tak otazníky panují kolem
vakcinace mRNA vakcínami.

Těžko si představit, při současném stavu roz-
polcenosti společnosti a rozdílných názorech
i odborné veřejnosti, že bychom čelili něčemu,
jako byly morové epidemie nebo viru, který by
měl velmi drastické účinky. Asi by to dopadlo
hodně špatně.

Přitom by stačilo málo. Respektovat zcela
známé poznatky o prevenci takových onemoc-
nění a dokázat to lidem vysvětlit, proč a jak
mají postupovat. A to do doby, než skutečně
budeme mít jistotu, že už nic nehrozí. A také
tu nějak začínají víc vystupovat pseudoekono-

mická stanoviska před morálkou, ochranou
celé společnosti včetně celkové opatrnosti.
Objevují se dokonce názory, že se máme smí-
řit s řadou obětí, než přemýšlet, jak se jim
vyhnout.

Takže o co jde? Zásady jsou jasné. Proti
šíření virových onemocnění platí jednoduchá,
po desetiletí známá pravidla. V prvé řadě to
řeší to, že lidé by na sebe neměli »prskat«.
Tedy nutnost roušek všude tam, kde lidé spolu
přicházejí do styku. Ono to skutečně pomáhá
a řeči těch, co o tom nic nevědí, jsou k ničemu.
Ve volné přírodě ani na prázdné ulici to samo-
zřejmě není nutné. Platí dále důsledná hygiena
– zejména rukou a obličeje. No a samozřejmě
to, co mnozí dodnes nepochopili, dostatečné
rozestupy, aby koncentrace virů ve vzduchu
nebyla tak vysoká. A to vše řeší mnoho pro-
blémů. Ale co je nejdůležitější a o čem se
nechce mluvit, je nutnost nedovolit, aby se na
naše území dostávala infekce ze zahraničí.
A opět, příklady, zejména z asijských zemí,
jsou inspirující. Ano, jde o uzavření hranic pro

příchozí, kteří by povinně museli na hranicích
absolvovat několikadenní karanténu a sami si
ji i zaplatit. Je to rozumné, logické. A i dosta-
tečně motivující k zodpovědnosti za své jedná-
ní. A hlavně. Na území takového státu se snad-
něji dosáhne zvládnutí infekce, pokud sem
nebude možnost zanést další viry, mutace.
A pro odpůrce tohoto řešení je logické zdů-
vodnění. Ušetřily by se stovky miliard, které
nás dosud odmítání takových řešení stálo, stej-
ně jako oběti na životech. Prostě nějaké dva tři
roky se to dá zvládnout a nic by se nestalo
a život ve vnitrozemí by fungoval ve své pod-
statě zcela normálně.

A ještě k očkování. Ano, jsem tvrdý zastánce
očkování, ale za předpokladu, že bude funkční
a bezpečné a splní očekávání – očkovaní budou
vůči nemoci imunní a nebudou ji dále šířit
a bude jistota, že skutečně nežádoucí účinky
jsou minimální, nebo lépe žádné – tedy ty
závažné. A jak vyplývá ze zkušeností, i od řady
odborníků, toto asi splněno není.

Pak je tu také otázka, kdy konečně budeme

mít také klasickou vakcínu, která by mnohé
vyřešila. Proč není více informací o výzkumech
z Francie, Číny atd.? Nebo tu musíme mít jen ty
»správné« vakcíny a jiné ne? Kde je podpora
našich vědců, kteří se takovými problémy zabý-
vají, a proč nejsou ani výrazně finančně podpo-
řeni? Nebo je důležitější dát stovky milionů
třeba do jednoho kilometru dálnice, než je dát
vědcům a mít vlastní vakcínu a dobré vědce?
Co by nám víc prospělo a z čeho bychom měli
prospěch – tedy i finanční?

Takže dočkáme se opravdu změny v přístupu
(a nejen v tomto případě) k takovým epide-
miím? A konečně, i objektivní diskuse a infor-
mování občanů z řady hledisek, a ne jen těch,
která se »hodí«?  A kdo ví, co nás v budoucnu
čeká. I proto by tomu měly odpovídat i zákony,
které by měly v prvé řadě respektovat odborné
znalosti, a ne přání politiků či firem.

AAnnttoonníínn MMIINNAAŘŘÍÍKK

Stojící za tvým ramenem je
název románu třináctileté spi-
sovatelky z Luhansku (LLR)
Fainy Savenkovové a ruského
spisovatele vědeckofantastic-
kých románů Alexandra Kon-
toroviče. Oba autoři svou
knihu představili prostřednic-
tvím internetového spojení
zájemcům v budově Městské-
ho výboru KSČM v Ostravě.

Česká republika se stala
první zemí kromě LLR
a Ruska, kde byla tato kniha
představena. Setkání pořádala
Společnost přátel LLR a DLR
ve spolupráci s Městským
výborem KSČM Ostrava
a Česko-ruskou společností
Ostrava.

Román je pohádka pro děti
s vědeckofantastickými prvky

o válce na Donbase očima
dětí. Každý člověk má za jed-
ním svým ramenem anděla
(dobro) a za druhým čerta
(zlo). Odtud název knihy.
Román pojednává o boji
dobra (ztělesněného »barsi-
ky« - kočkami) a zla (ztěles-
něného »sovilami« – kříženci
sov a lišek) na pozadí občan-
ské války na Donbase. Barsi-
ky jsou ochránci dětí před
sovilami.

Předmluvu k románu napsa-
li italská spisovatelka a novi-
nářka Marinella Mondaini
a ruský spisovatel Jegor Chol-
mogorov. Zdůraznili, že je
naprosto unikátní, že román
společně napsali třináctileté
děvče a zkušený autor. Tento
román je také první román
o válce na Donbase, určený
dětem.

Po krátkém představení
románu Alexandrem Kontoro-
vičem a Fainou Savenkovovou
následovaly dotazy přítom-
ných na oba autory. Zajímalo
je např., kde si mohou knihu
objednat. Alexandr Kontoro-
vič uvedl odkaz na web:
https://ast.ru/book/stoyash-
ch i e - za - tvo im-p l echom-
858712/. Kniha je k dispozici
i v elektronické podobě:
http://loveread.ec/view_glo-
bal.php?id=95099

Po představení knihy násle-
dovala beseda o nejnovějších
událostech na Donbase.
Besedu doprovázely i dvě
písně. Na začátku vyslechli
přítomní píseň Duhová alčev-
ského dětského pěveckého
souboru Eťud-Tais a celé zají-
mavé setkání ukončila nád-
herná píseň o Luhansku
Milované město osmileté
zpěvačky z Dětské akademie
umění v Luhansku Nasti
Bajdy.

JJaarroommíírr VVAAŠŠEEKK
FFOOTTOO –– aarrcchhiivv aauuttoorraa

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
aauuttoorrůů,, mmoohhoouu bbýýtt rreeddaakkččnněě kkrráácceennyy
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Budeme dál tápat a dělat chyby?

Stojící za tvým ramenem

Faina vyfotila svou obrazovku počítače v době videospojení s Ostravou.Autoři knihy na vědeckofantastickém festivalu Hvězdy nad Donbasem v září 2021

Z ostravské besedy

OObbáállkkaa kknniihhyy



Čeká nás hodně
zvláštní rok. Nová
vláda bude ještě více
tlačit na pilu a měnit
naši zem k obrazu
svému. 

Normální je, že
jako vývozci energie,
kterou mimochodem
vyrábíme o třetinu

více, než spotřebujeme, ji pak draze naku-
pujeme na burze. A ceny letí vzhůru.

Normální je, že když je země zasažená
pandemií, zaplatit to mají chudí, zatímco
vláda i poslanci si zvětšují počty ministrů,
místopředsedů a aparátu, zvyšují si mzdy
a bohatým se odpouštějí daně.

Normální je utratit za náklady na bydle-
ní celou výplatu či se zadlužit na několik
generací při koupi čtyř desítek let staré

králíkárny, zatímco spekulanti skupují
nové drahé byty, které pak pronajímají na
kšeft.

Normální je, že ač máme zlaté české
ručičky, vyvážíme naše základní suroviny
(třeba dřevo) a pak draze dovážíme
výrobky s přidanou hodnotou.

Normální je, že dostáváme za stejnou
práci i třetinovou mzdu oproti třeba sou-
sednímu Německu a zisky si shrábnout
hezky do daňových rájů.

Normální je, že konzumujeme španěl-
ské či německé vepřové a polské brambo-
ry, přičemž v obou komoditách jsme byli
celá desetiletí soběstační.

Normální je zaklínat se hesly pravdy,

lásky, transparentnosti, a pak mít tajné
sponzory z Kypru.

Normální je hrozit Rusku, Číně i ještě
nekoupenými a předraženými zbraněmi
a mlčet k neokolonialismu, rasismu i per-
zekucím nevinných u spojenců.

Normální je řadit Sovětský svaz k agre-
sorům a viníkům druhé světové války
a mlčet k fašismu na Ukrajině. A tak
bychom mohli pokračovat…

Mně to všechno ale normální nepřipadá.
Nová vláda bude měnit naši zem k obrazu
svému. Já říkám, že tím cílem je ještě více
podřízená a závislá zemička, která bude rej-
dištěm velkého kapitálu a zdrojem levné
pracovní síly. A to rozhodně není cílem
mým ani komunistů… - to pro nás normál-
ní rozhodně není. ZZddeenněěkk ŠŠTTEEFFEEKK,, 

ččlleenn VVVV ÚÚVV KKSSČČMM 
zzaa SSttřřeeddooččeesskkýý kkrraajj

REDAKČNÍ SLOUPEK Škatulata, hýbejte se
Odstřihnout se od

bývalé moci znamená
zlikvidovat všechno,
co s ní souvisí. V pří-
padě nových minist-

rů, ale nechá se to zobecnit, se nemění jen
náměstci, šéfové odborů a různí specia-
listé, ale i zařízení v kancelářích. Nestě-
hují se jen stoly, ale maluje se, myjí okna
a všechno, co souviselo s minulostí.
Ministr Stanjura nechal prý dokonce
vyměnit i odpočívadlo ze soukromé části
ministerské kanceláře. Odborníci jsou
nahrazováni neodborníky, ale zato věrný-
mi těm, kteří se dostali k moci. Zvláště
Piráty, kteří neuspěli, přijímají noví
ministři na místa nejlukrativnější. Nemo-
hou přece žít z třiceti či čtyřicetitisícové-
ho průměrného platu. Zvykli si na vyšší
úroveň, a jak by k tomu přišli, kdyby
poklesla ta jejich? 

Vyměnit šéfy tedy lze, hůře se mění
lidé z ulice, tedy voliči, ale i to se nechá,
když se patřičně »jídlo připepří« a dosta-
tečně pomluví ti, kteří vládli předtím. Pak
ona »ulice« uvěří, že spasitelé jsou koneč-
ně tady. Na každém se totiž něco najde
a jde jen o to, v jakou patřičnou chvíli to
použít. A tak škatulata, kterými se začne
hýbat, se nestanou tak odsouzeníhodná.

V jistou chvíli lze přece jen naznačit 
»v jakémže to stavu jsme se nastěhovali
do kanceláří po…«. A víc ani není třeba.
Za slovy se skrývá jisté tajemno, každý si
něco domyslí a třeba i nalezení pozvánky
na čínskou recepci v psacím stole naznačí
spojení jisté strany a jistého, mezitím

odcházejícího politika s nepřátelskou
mocností. A volič na chvíli je uspokojen
a ona chvilka docela stačí, aby odpor proti
hýbajícím se škatulatům byl minimalizo-
ván. Nota bene bez zboží oné mocnosti by
se v mnoha našich obchodech nemělo co
prodávat a nevydělávali by ani tolik peněz
fotovoltaičtí bossové. Ale to je vedlejší.

Nyní jsme tedy ve stadiu výměn. Ještě
nedávno se nám zdálo, že konečně nám
budou vládnout ti, kteří své věci rozumějí,
i když o sociálně rovné společnosti ani
tehdy nemohla být řeč. Neumětelové
a neúspěšní byli však postupně nahrazová-
ni a mluvit do boje s koronavirem přednost-

ně i v České televizi dostali odborníci, a ne
zubní lékaři či kardiologové. Ale nejde jen
o COVID-19. Také jiné problémy řešili či
měli naději začít řešit specialisté. To ovšem
nebyli lidé těch nových. Proto je bylo třeba
nahradit. Ostatně ani ministry se nestali lidé
s plnou kvalifikací. Když jsme byli ve Var-

šavské smlouvě, musel ministr obrany mlu-
vit rusky, jsme-li v NATO, pak angličtina je
pro něj (pardon - pro ni) podmínkou. Prý
paní ministryně války, jak jsme se dozvědě-
li z jednoho média, angličtinu neovládá.
Možná však, že je to tak dobře.

Končím. Jen věřím, že pro boj s pande-
mií si radiolog Válek nepřizve pro své
ministerstvo jako poradce poslance a šéfy,
kteří o pandemii slyšeli z rychlíku, když
jezdili na sněmovní zasedání či na zasedá-
ní vedení svých koaličních stran a mají
jedinou kvalifikaci – dohovoří se anglic-
ky. Toho se jako lékařka bojím.

TTaaťťáánnaa JJIIRROOUUSSOOVVÁÁ

K zemi hleď!
Nu, přátelé, zdá se, že v USA zase jednou

vytvořili film, který bude minimálně v několika
aspektech kandidovat na nejlepší titul dekády,
ne-li dvacetiletky. Ne proto, že ho dělali správ-
ně nakrknutí levičáci, ale proto, že odhaluje
sobeckost, bezohlednost, zoufalost, ba marnost
současných generací, ba celé civilizace!

Snímek K zemi hleď! (k vidění od Vánoc na Netflixu) je vlastně
film vyrobený proti různým populistickým politikům, antivaxerům,
popíračům covidu a antiklimaalarmistům. A v tom je výjimečný!

Myslí si to v diskusích na sociálních sítích i diváci a kupodivu i fil-
moví kritici. Ti pochopitelně strhávají nejrůznější jednotlivosti (jako
nelogicky vystavěný konec snímku), ale veskrze titul také přijali
pozitivně, což není samo sebou. Zvlášť ne, když ho skutečně vytvá-
řeli odpůrci soudobého kapitalismu.

»Je to hlavně o chování lidské společnosti, přesně to samé je nyní
vidět na přístupu ke covidu (25 % lidí nevěří, že kometa vůbec exis-
tuje…).« Kometa proto, že tvůrci usoudili – aby to tak prvoplánově
nekřičelo a aby jim to zkoukli lidi – že předmětem doličným nebude
klimatická změna, ale, kupodivu, kometa mířící na Zemi!

»Takže film velmi přesně vystihuje lidskou společnost - většina
lidí je přesvědčena, že mají informace, které popírají ‚oficiální‘ poli-
tiku, a tím jsou nějak ‚chytřejší‘ a ‚nikdo s nimi nebude zametat‘. Ve
skutečnosti jen podléhají fámám a nesmyslům.« Přesně. A třetí tref-
ný ohlas z Facebooku? »Právě jsem to dokoukala. Je to zajímavý
film, téma sobeckosti ve společnosti je tam dobře zpracované, hon za
zisky, hon za ‚likey‘, sledovaností atd. … I konec, zničení Země, je
působivý.«

No právě, zničení Země – představte si, že hollywoodský trhák
s hvězdným obsazením tentokrát nekončí happyendem, nenajde se
žádný Superman, Batman ani Terminátor-Děda (ba ani neohrozitelní
Američané z masa a kostí), kteří by kometu rozpůlili a odvrátili 
(a tím i vyhlazení populace). Taková autorská facka reálným problé-
mům, které žijeme a na jejichž řešení už je víceméně, bohužel,
pozdě!

»‘Předapokalyptická’ satira K zemi hleď! dělá ze sociálně-kritic-
kého podtextu hlavní složku vyprávění. Sleduje postavy tak fascino-
vané sebou a svými zájmy, že globální katastrofa je pro ně jen otrav-
nou přítěží,« hodnotí snímek s Leonardem DiCapriem, Jennifer Law-
renceovou, Arianou Grande či Meryl Streepovou zase Martin Šrajer
na aktualne.cz.

Komu tedy máme poděkovat za nový filmově-politický budíček?
Za »kritiku mediálního cynismu, politické korupce a lidské hloupos-
ti«? Režiséru Adamu McKayovi, který se hlásí k demokratickému
socialismu, a spoluautorovi námětu Davidu Sirotovi, který přímo
spolupracoval s Bernie Sandersem. A samozřejmě těm, kteří našli
odvahu to koupit. RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

Rok nelze požehnat kropenkou
Vzpomínáte? O jaké republice sním,

o republice, kde si všichni budeme rovni.
Tak nějak nám to před více než třiceti lety
sliboval Václav Havel. A skutečnost?
Jsme si v polistopadové republice skuteč-
ně všichni rovni? Je si stejně rovný pan
Bakala se svými bývalými nájemníky
bývalých podnikových bytů v Ostravě?
Kdybych chtěl vytvořit jen seznam těchto
nerovností, asi bych popsal celé noviny,
stejně jako jen vyjmenování nedodrže-
ných Havlových slibů, na něž se ostatně
už stejně zapomnělo. Proto jsem se
zájmem poslouchal všechny tři naše nej-
vyšší představitele. Ta čtvrtá v pořadí,
Markéta Pekarová Adamová nevystoupila
před kamery. Nedivím se. Co by tak vlast-
ně měla říct? 

Pokud jde o prezidenta Zemana, jako
vždy bylo možné se nad lecčíms z jeho
projevu zamyslet. Pokud jde o premiéra
Fialu, neuměl jsem si několik minut po
jeho vystoupení téměř nic zopakovat, tedy
kromě toho, že nás čeká krušné období.
Byla to směsice krásných profesorských
slov, z níž si těžko vzít nějaké poučení.
To, že nás čekají složitosti, není novinka.
A řešení? To naznačují první činy nového
kabinetu. Stačí jen připomenout, jak zato-
čili se mzdami učitelů a jak rozhodli v pří-

padě prozatímního zrušení DPH
u elektřiny, které pro poslední
dva měsíce minulého roku zajis-
tila odcházející vláda. Nic
v brzké době nepomohou »hry
lásky ošidné«, které umožnily
naplnit hospody, hotely, restau-
race na silvestra a ve dnech
kolem něj a zrušení nouzového
stavu, jež určité skupině přede-
vším mladších lidí umožnilo se bezbřeze
bavit bez ohledu na koronavirus. Nic tedy
nového. Jen jedno přibylo. V pozadí za
premiérem – vedle naší státní vlajky
a vlajky EU, se ocitl nově i prapor NATO.

Byl tu však i třetí projev. V době kdysi
určené pro prezidenty. Určený čas převzal
předseda Senátu Miloš Vystrčil. Stačilo
prvních několik vět a všichni jsme mohli
pochopit, že přišel nový Mesiáš. Vyzval
nás k solidaritě, k tomu, abychom si vlast-
ně všichni podali ruce a táhli za jeden pro-
vaz. Ty problémy, které nás čekají, musí
nás sjednotit, odvrhnout partikulární
a stranické zájmy. Jsme, alespoň podle
něj, jeden celek s jedním cílem, tedy pro-
sperita naší vlasti. Musíme spojit své síly,
aby tento rok, rok 2022, byl »požehna-
ný«. Tak Miloš Vystrčil zakončil své
novoroční vystoupení. To slovo je ovšem

nové ve slovníku našich politi-
ků. Ani guru listopadového pře-
vratu u nás ho nikdy nepoužil.
Je totiž spojeno s vírou
a v minulých stoletích se vyslo-
vovalo častokrát. I proto přijíž-
děli kněží a kropenkou »pože-
hnat« polnostem, stavbám,
žoldnéřům táhnoucím do boje,
praporům a novým zbraním,

které byly připraveny pro další vraždění.
Jen o »požehnaném roku« pro všechny
jsem slyšel poprvé. Možná proto, že
nechodím do kostela a na kázání znovu se
kupředu deroucí katolické církve. Možná
také proto, že rok nelze »požehnat« kro-
penkou. 

A tak jsme zřejmě slyšeli projev, jenž
předznamenal zřejmě už »požehnanou«
kandidaturu Miloše Vystrčila na Hrad.
Jenže ono slavné »v tomto znamení zvítě-
zíš«, jež císaři Konstantinovi pomohlo
údajně vyhrát válku, tedy objevení se
kříže na obloze, už patří minulosti a stej-
ně mělo sloužit jen k vzniku dalších křes-
ťanských legend, je v našem století ano-
málií. Možná, že to pan Vystrčil nepocho-
pil, anebo »přes Boha« se chce dostat až
na Hrad. Možná…

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Rok 2022

Reinkarnace vlády z roku 2013
Nová vláda

pod vedením
Petra Fialy je
velice podobná
vládě, kterou
vedl jiný Petr,

kde byl současný Petr ministrem
školství. Ano, možná tušíte, že se jed-
nalo o vládu Petra Nečase, který
neblaze skončil v roce 2013 po aféře
s odposlechy a »kožichy plus kabel-
kami« své tehdejší šéfky Úřadu vlády
Jany Nagyové, kterou si později vzal
za ženu. Když se na to podíváme
retrospektivní optikou, tak zjistíme,
že několik lidí již tenkrát zasedalo ve
vládě, která byla od začátku proslulá
svými korupčními skandály, a ten
největší ukončil její činnost. Krom již
zmíněného Petra Fialy ve vládě zase-

dal i Zbyněk Stanjura, ale také Don
Pablo – Petr Blažek coby ministr
spravedlnosti. Zároveň mnoho sou-
časných ministryň a ministrů bylo již
tenkrát v Poslanecké sněmovně
a podporovalo vládu Petra Nečase. 

Můžeme tedy tvrdit, že nastává
jistý evergreen a vracíme se oblou-
kem tam, kde jsme v roce 2013 vlast-
ně skončili. Začíná nové dějství, které
je povýšeno na vyšší metu tím, že se
ve vládě na oko vyskytují Piráti, kteří
svým spojenectvím s pravicovým
hnutím STAN Víta Rakušana byli ze
Sněmovny doslova vypráskáni krouž-
kováním. V tu chvíli si zcela jistě
mnozí z hnutí STAN zpívali písničku:
»Hráli jsme kroužkovanou, vždyť to
znáš, kamaráde, já jsem vyhrával.
Vždyť přeci víš, jak ta hra končívá.« 

Ale zpět k současné nemotorné
vládě, která začala úřadovat. Hned při
svém prvním pracovním týdnu začala
dělat divy bankovní úřednice (to je její
původní povolání) na ministerstvu
obrany - Jana Černochová. Mnozí vojá-
ci z ní musí být zajisté vedle. To ale je
jen začátek. Ministr vnitra Vít Rakušan
musel hned několik dní po svém uvede-
ní do úřadu vysvětlovat, jak se na účtu
hnutí STAN ocitlo mnoho peněžitých
darů od záhadných kyperských firem.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek
zase přišel s myšlenkou, jak zatočit bez
zákazů s pandemií koronaviru – nechá-
me tomu volný průběh a budeme na lidi
apelovat stylem »lidé bděte, neblbně-
te«. Výsledek se brzy dostaví. Když ale
nahlédneme do minulosti, kdy vládnul
Petr Nečas, tak mnoho jeho ministrů

muselo již tenkrát řešit různé skandály
– počínaje plzeňskými právy, až třeba
po kauzu Nagyová. Tehdejší vláda byla
natolik nestabilní, že ji při životě udržo-
val jen Miroslav Kalousek, který dnes
sice v politice již není, ale aktivně ovlá-
dá svoji stranu TOP 09. 

Současná vláda je té poslední pra-
vicové podobná de facto ve všem –
v tom, co chce udělat a jak to chce
udělat. Hned na samém počátku měl
na post ministra průmyslu a obchodu
nastoupit Věslav Michalik, ale ten
raději ani nenastoupil, když se prova-
lily jeho záhadné vazby na Kypr ve
spojení s jeho firmou. K tomu se
navíc přidal nekompetentní Jan
Lipavský od Pirátů, který začal být
nebezpečný svým postojem k Rusku
a Číně. V těsném závěsu za tímto

pánem vykukuje další nekompetentní
osoba, která svými antiruskými
postoji doslova děsí už od roku 2010
– Helena Langšádlová, která je
ministryní pro vědu, výzkum a inova-
ce. Ano, ta samá paní, která v roce
2015 prohlásila, že jaderná válka
s Ruskem by byla bojem za svobodu.
Od jejích výroků se tenkrát její rodná
strana TOP 09 vůbec nedistancovala,
takže si každý můžeme udělat obrá-
zek o současné vládě. Jedná se
o vládu, která nás zažene do ještě vět-
šího marasmu a havlovského prohlá-
šení že »naše země nevzkvétá«.

Vítejme zpět v roce 2013, protože
kdo nezná svou minulost, tak je
odsouzen ji prožít znova. Bohužel…

JJaann KKLLÁÁNN,,
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa
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Vyměnit šéfy tedy lze, hůře se mění lidé z ulice, 
tedy voliči, ale i to se nechá, když se patřičně 

»jídlo připepří« a dostatečně pomluví ti, 
kteří vládli předtím. 

ČČlláánnkkyy nnaa ttééttoo ssttrráánnccee vvyyjjaaddřřuujjíí nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
aauuttoorrůů,, rreeddaakkccee nneeooddppoovvííddáá zzaa jjeejjiicchh oobbssaahh..



Německo se zbavuje čistých zdrojů energie

Německo se v roce 2011 po
neštěstí v japonské jaderné elek-
trárně Fukušima rozhodlo opustit
jadernou energetiku. Důvodem
jsou rizika havárie a také dosud
nevyřešená otázka radioaktivního
odpadu, který provozem nukleár-
ních elektráren vzniká.

Nyní odstavované jaderné elek-
trárny ale přispívaly k udržitelné
ochraně klimatu. »Každý rok
vyprodukovala jaderná elektrárna
Grohnde okolo 11 miliard kilo-
watthodin energie bez emisí oxidu
uhličitého. Tím ročně ušetřila tak-
řka deset milionů tun oxidu uhliči-
tého a přispěla tak k ochraně kli-
matu,« uvádí společnost Preusse-
nElektra, která zařízení v Grohnde
provozuje. Podobnou úsporu
oxidu uhličitého dosahoval i spo-
lečností RWE provozovaný blok
C elektrárny Gundremmingen.

Jaderná elektrárna Brokdorf,
kterou provozuje PreussenElektra,
pak za dobu svého 35letého pro-
vozu ušetřila přes 380 mil. tun
oxidu uhličitého, který by jinak
vznikl spalování uhlí a plynu.

Běh na dlouhé trati
Samotné odstavení jaderných

elektráren, likvidace radioaktivní-

ho odpadu, demontáž zařízení
a následné demolice staveb jsou
ale během na dlouhou trať. Než
bude na místě reaktorů opět zele-
ná louka a než bude jaderný odpad
zabezpečen, mohou uplynout
i desítky let.

»Na provozní fázi, která končí,
navazuje poprovozní fáze, kdy se
už nevyrábí žádná elektřina, ale
palivové tyče jsou stále ve sklado-
vacích bazénech,« uvádí Preusse-

nElektra. Tato fáze může trvat
několik let, na její konci pak úřady
jaderného dohledu vydají povole-
ní k rozebrání reaktoru a demolici
stavby.

V případě Brokdorfu počítá
šlesvicko-holštýnské ministerstvo
pro energetickou změnu, země-
dělství a životní prostředí, že tam-
ních 193 palivových tyčí zůstane
v chladicích bazénech čtyři roky.
Technici poté, jakmile to bude
možné, palivo z chladicích bazénů
přemístí do kontejnerů CASTOR,
které slouží k transportu a usklad-
nění vysoce radioaktivních mate-

riálů. Kontejnery následně zůsta-
nou v meziskladech, což je často
v areálu elektráren, poté budou
trvale uskladněny v konečném
úložišti, které ale Německo ještě
nemá. Postupně bude pokračovat
i likvidace středně a slabě radioak-
tivního materiálu. I ten skončí na
vyhrazených úložištích.

Zmíněné ministerstvo předpo-
kládá, že podíl silně radioaktivní-
ho materiálu v Brokdorfu je méně
než procento celého zařízení. Ne
všechen radioaktivní materiál ale
skončí v úložištích. Preusse-
nElektra uvádí, že v elektrárnách,
které provozuje, je až 90 procent
vybavení v kontrolované zóně
vhodných k dekontaminaci
a recyklaci. Odstraňování radioak-

tivních a kontami-
novaných částí po
získání povolení
potrvá deset až 
patnáct let.

»Materiál v kon-
venční části, například ve strojov-
ně či správní budově, nikdy nepři-
šel s radiací do kontaktu. Z radio-
logického hlediska tak může být
až 100 % zrecyklováno,« uvádí
PreussenElektra. Konvenční
demolice, což je likvidace staveb
a zařízení nezatížených radiací,
bude poslední fází. Ta si vyžádá
asi dva roky. Poté by na místě
elektrárny mohla být opět zelená
louka. V Brokdorfu by se tak
mohlo stát okolo roku 2040.

Na konečné uložení vysoce
radioaktivního jaderného odpa-
du si pak Německo bude muset

počkat do roku 2050. Zatím ještě
není jasné, kde se takový mate-
riál bude skladovat. Výběr vhod-
ného místa formálně začal
v roce 2017 a potrvá do konce
roku 2031, dalších bezmála dva-
cet let potrvá výstavba a příprava
skladu. Hledání je rozděleno do
několika fází, kdy se výčet geo-
logicky vhodných lokalit
postupně zužuje. Propočty
ministerstva životního prostředí
uvádějí, že na milion let bude
třeba uložit zhruba 600 000
metrů krychlových vysoce radi-
oaktivního materiálu.

Po odklonu od jádra chce
Německo skončit s produkcí ener-

gie spalováním uhlí. Nová vláda
sociálnědemokratického kancléře
Olafa Scholze, kterou tvoří vedle
sociálních demokratů (SPD) ještě
Zelení a liberální svobodní demo-
kraté (FDP), by chtěla uzavřít
uhelné elektrárny ideálně do roku
2030. Zatím však podíl výroby
energie z uhlí v Německu
v posledních letech nezřídka
i stoupal.

Podíl produkce energie z obno-
vitelných zdrojů by přitom podle
přání německé vládní koalice měl
do roku 2030 dosáhnout 80 %.
Dalším milníkem v Německu má
být rok 2045, kdy by země měla
být klimaticky neutrální. To je

stav, kdy emise skleníkových
plynů a opatření na jejich neutrali-
zaci jsou v rovnováze.

Transformace energetiky a hos-
podářství si vyžádá mimořádné
investice. Ekonomka a expertka
na energetický výzkum a ochranu
životního prostředí z německého
hospodářského institutu DIW
CCllaauuddiiaa KKeemmffeerrttoovváá v rozhovoru
se zahraničními novináři řekla, že
podle studií je třeba ročně inve-
stovat 50 až 80 miliard eur (až dva
biliony korun). Ekologické inves-
tice chce podpořit i vláda, která
do svého podpůrného fondu pře-
vedla 60 mld. eur (zhruba 
1,5 bil. Kč).

Kdo může za prudký růst cen plynu
EEvvrrooppaa ssttáállee zzaažžíívváá pprruuddkkýý rrůůsstt cceenn

zzeemmnnííhhoo ppllyynnuu ppřřeerruuššoovvaannýý jjeenn kkrrááttkkýýmmii
vvýýkkyyvvyy.. VV rreežžiimmnníícchh ssdděělloovvaaccíícchh pprroo--
ssttřřeeddccíícchh jjee zzaa ttoo oobbvviiňňoovváánnaa ppřřeeddeevvššíímm
MMoosskkvvaa.. OOpprraavvdduu aallee ssttoojjíí zzaa rryycchhllýýmm
zzddrraažžoovváánníímm ttééttoo ddůůlleežžiittéé kkoommooddiittyy??

Často je v této souvislosti zmiňován ply-
novod Jamal, kterým ročně proudí asi šesti-
na ruských dodávek plynu do Evropy
a Turecka. Jamal totiž v poslední době

i řadu dní funguje v obráceném režimu
a surovina tak proudí z Německa do Polska.

Rozhodně to ale není vina Ruska. Situ-
ace je způsobena politickými rozhodnutí-
mi Polska a potažmo Německa. Polsko
totiž raději kupuje plyn od Němců než od
ruského Gazpromu. Jde ale přitom stále
o ruský plyn. Německo ho má z Ruska
dostatek. To, že evropské země dostávají
od Gazpromu tolik plynu, kolik si objed-

naly, konec konců opakovaně potvrzují
všichni odběratelé.

Podle Moskvy ke zdražování plynu při-
spívá vedle vysoké poptávky například
i růst cen zkapalněného zemního plynu
(LNG), který Evropa dováží z mimoev-
ropských oblastí. Zde se odráží snaha
USA najít v Evropě další odbytiště pro
svůj LNG. Že dlouhodobě nemůže být
levnější než plyn vedený potrubím, a že
tím životní prostředí dostane na frak, je
evropským politikům zřejmě jedno.

Místopředseda ruské vlády a ministr
energetiky Alexandr Novak řekl, že prud-
ký růst cen suroviny lze přičíst chybným
rozhodnutím evropských politiků a sou-
časně i neochoty dohodnout se na dlouho-
dobých smlouvách. Ty by totiž zaručova-
ly pravidelné dodávky a zamezily by
výkyvům způsobeným trhem a spekulace-
mi.

Navíc je již k exportu plynu plně připra-
ven plynovod Nord Stream 2, jak na
sklonku minulého roku oznámil ruský
prezident Vladimir Putin. Plynovod však
čeká na souhlas německých úřadů.
Německý energetický regulační úřad
v listopadu zastavil proces jeho certifika-
ce a v prosinci uvedl, že v první polovině
příštího roku plynovodu zelenou patrně
ještě nedá. Co k tomu dodat…

Obchodní dohoda RCEP vstoupila v platnost
SS ppooččááttkkeemm rrookkuu vvssttoouuppiillaa

vv ppllaattnnoosstt nneejjvvěěttššíí ddoohhooddaa
oo vvoollnnéémm oobbcchhoodduu nnaa ssvvěěttěě
ss nnáázzvveemm RRCCEEPP.. PPřřiippoommeeňňmmee
ssii,, oo ccoo vvllaassttnněě jjddee..

Dohoda označovaná jako
RCEP (Regional Comprehen-
sive Economic Partnership)
zahrnuje státy se 2,2 miliarda-
mi obyvatel a úhrnným hru-
bým domácím produktem 26,2
bilionu dolarů (585 bilionů
korun), tedy zhruba třetinu
světové ekonomiky, a je tak
největší dohodou o volném
obchodu na světě. Jejím před-
mětem je snížení cel, posílení
dodavatelských řetězců a sta-
novení společných obchod-
ních pravidel pro zúčastněné
země. Týká se obchodu, slu-
žeb, investic, telekomunikací
i autorských práv a jejím cílem
je také zotavení hospodářství
po pandemii koronaviru.

Iniciátorem dohody byla
Čína, jednání začala už v roce
2013. RCEP byla podepsána

15. listopadu 2020 na okraj
summitu Sdružení národů
jihovýchodní Asie (ASEAN)
ve vietnamské Hanoji. Mezi
signatáře patří deset členů
ASEAN (Brunej, Filipíny,
Indonésie, Kambodža, Laos,
Malajsie, Myanmar, Singapur,
Thajsko a Vietnam) a spolu
s nimi Čína, Jižní Korea,
Japonsko, Austrálie a Nový
Zéland. RCEP je také první
dohodou o volném obchodu
mezi Čínou, Japonskem
a Jižní Koreou, tedy mezi
třemi ze čtyř největších asij-
ských ekonomik.

Členem RCEP není Indie,
která se na summitu ASEAN
v roce 2019 stavěla proti. Tvr-
dila, že po otevření trhu by se
zvýšil její obchodní deficit
s Čínou. Dohoda nicméně
obsahuje doložku, podle níž
Dillí může přistoupit později.

RCEP je považována za
alternativu dohody zvané
Transpacifické partnerství

(TPP) mezi východní Asií
a Amerikou, od níž bývalý
americký prezident Donald

Trump v roce 2017 odstoupil.
Spojená státy tak nejsou čle-
nem ani jednoho ze dvou hlav-

ních obchodních bloků nej-
rychleji rostoucího regionu
světa.

RCEP muselo ratifikovat
šest členů ASEAN a tři part-
nerské státy tohoto sdružení,
aby dohoda poté za 60 dnů
vešla v platnost. Tato podmín-
ka byla splněna 2. listopadu
2021 (dohodu ratifikovalo
Japonsko, Brunej, Kambodža,
Laos, Singapur, Thajsko, Viet-
nam, Čína, Austrálie a Nový
Zéland) a předpokládalo se, že
dohoda vstoupí v platnost 
1. ledna 2022.

Podle analytiků je RCEP
klíčová právě pro Čínu, které
pomůže upevnit její dominant-
ní postavení na globálním
trhu, zrychlit ekonomické
zotavení po pandemii korona-
viru i dále snížit míru její
závislosti na zámořských
trzích a technologiích. »Bude-
me dál snižovat cla a rozšiřo-
vat dovoz vysoce kvalitních
výrobků a služeb ze všech
zemí,« řekl čínský prezident
SSii ŤŤiinn--ppcchhiinngg po podpisu
dohody.

Jaderná elektrárnba Brokdorf FFOOTTOO -- eenn..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg

DLUHY DÁL STOUPAJÍ K VÝŠINÁM
Dluhy českých domácností u bank v listopadu stouply meziměsíčně

o 18,6 mld. na 2,032 bil. Kč. Zadlužení nefinančních podniků stouplo
o 655 mil. na 1,219 bil. Kč. Meziročně byly dluhy domácností ke konci
listopadu vyšší o 179 mld. Kč a dluhy firem stouply o 54,8 mld. Kč.
Vyplývá to z údajů ČNB. Tři čtvrtiny dluhů domácností u bank připada-
jí na úvěry na bydlení. Ke konci listopadu vzrostly meziročně zhruba
o 11 % na 1,582 bil. Kč. Objem úvěrů na spotřebu se zvýšil asi o šest
procent na 281 mld. Kč. Proti konci října byly úvěry na bydlení i na spo-
třebu vyšší přibližně o procento.

ROZLOŽENÍ EKONOMIKY VE SVĚTĚ

SE VÝRAZNĚ MĚNÍ
Celosvětový HDP již v příštím roce poprvé překoná hranici 100 bil.

USD (asi 2,2 trilionu Kč). Předpověděla to podle agentury Reuters brit-
ská poradenská společnost Cebr. Loni přitom předpokládala, že globál-
ní HDP tuto hranici pokoří až v roce 2024. Cebr nyní očekává, že Čína
vystřídá USA na postu největší ekonomiky světa v roce 2030, tedy o dva
roky později, než předpovídala loni. Indie, která je letos na sedmé příč-
ce, by v příštím roce měla z hlediska výkonu ekonomiky předstihnout
Francii a v následujícím roce Británii, píše Reuters. »Důležitou otázkou
tohoto desetiletí je, jak se světové ekonomiky vypořádají s inflací,«
uvedl náměstek předsedy společnosti Cebr DDoouuggllaass MMccWWiilllliiaammss. Varo-
val, že pokud se inflace nedostane pod kontrolu, mohla by světová eko-
nomika v roce 2023 nebo 2024 čelit recesi. Zpráva společnosti Cebr rov-
něž uvádí, že Německo by se mělo v roce 2033 z hlediska ekonomické-
ho výkonu dostat před Japonsko. Rusko by se pak do roku 2036 mohlo
dostat mezi deset největších ekonomik světa. Japonsko je nyní třetí nej-
větší ekonomikou světa za USA a Čínou. Německu patří čtvrtá příčka
a Rusku dvanáctá, plyne z údajů společnosti Cebr.
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- ssuussttaaiinnaabblleettrraaddeeaannddffiinnaannccee..ccoomm

NNěěmmeecckkoo ppooččááttkkeemm lleettooššnnííhhoo rrookkuu uukkoonnččuujjee pprroovvoozz jjaaddeerrnnýýcchh
eelleekkttrráárreenn BBrrookkddoorrff vvee ŠŠlleessvviicckkuu--HHoollššttýýnnsskkuu,, GGrroohhnnddee vv DDoollnníímm
SSaasskkuu aa GGuunnddrreemmmmiinnggeenn CC vv BBaavvoorrsskkuu.. TTřřii ddaallššíí zzbbýývvaajjííccíí jjaaddeerrnnéé
eelleekkttrráárrnnyy zzeemměě ooddssttaavvíí ddoo kkoonnccee rrookkuu,, ččíímmžž NNěěmmeecckkoo ddeeffiinniittiivvnněě
zzaassttaavvíí vvýýrroobbuu eenneerrggiiee zz jjááddrraa.. VV nnaaddcchháázzeejjííccíícchh lleetteecchh cchhccee ppřřeejjíítt
vvýýhhrraaddnněě nnaa oobbnnoovviitteellnnéé aa eekkoollooggiicckkéé eenneerrggeettiicckkéé zzddrroojjee.. NNeebbuuddee ttoo
aallee vvůůbbeecc jjeeddnnoodduucchhéé..

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

ODSTAVOVANÉ JADERKY
VÝZNAMNĚ PŘISPÍVALY
K OCHRANĚ KLIMATU.



Raisí slíbil pomstu za Solejmáního
ÍÍrráánnsskkýý pprreezziiddeenntt EEbbrrááhhíímm

RRaaííssíí vvččeerraa uu ppřříílleežžiittoossttii ddrruuhhéé--
hhoo vvýýrrooččíí vvrraažžddyy íírráánnsskkééhhoo
ggeenneerráállaa KKáásseemmaa SSoolleejjmmáánnííhhoo
ssllííbbiill ppoommssttuu,, ppookkuudd nneebbuuddee
ppřřeedd ssoouudd ppoossttaavveenn bbýývvaallýý aammee--
rriicckkýý pprreezziiddeenntt DDoonnaalldd TTrruummpp..
PPrráávvěě oonn ttoottiižž zzaabbiittíí ggeenneerráállaa
nnaařřííddiill.. RRaaííssíí ttoo uuvveeddll vv tteelleevviizz--
nníímm pprroojjeevvuu,, nnaappssaallaa aaggeennttuurraa
RReeuutteerrss..

»Pokud Trump a (bývalý
ministr zahraničí Mike) Pompeo
nebudou souzeni ve spravedli-
vém procesu za trestný čin vraž-
dy generála Solejmáního, musli-
mové se za svého mučedníka
pomstí,« řekl Raísí.

Solejmáního na Trumpův pří-
kaz zabil bezpilotní letoun
v irácké metropoli Bagdádu 3.
ledna 2020. Generál vedl jedno-
tky Kuds, které kontrolují liba-

nonský Hizballáh, proíránské
milice v Sýrii, Iráku nebo Jeme-
nu. Byl považován za architekta
současné íránské vojenské stra-
tegie, tzv. zástupných válek, kdy
Teherán namísto přímého
angažmá ve vojenských konflik-

tech využívá spřátelených milicí
k prosazování vlastních zájmů
v širším regionu Blízkého
východu. A to Američané, kteří
tamtéž prosazují po boku sun-
nitské většiny a Izraele své
zájmy, samozřejmě nemohly
unést…

Írán v souvislosti se Solejmá-

ního vraždou vloni vydal na teh-
dejšího amerického prezidenta
Trumpa zatykač s tím, že je
podezřelý z úkladné vraždy. Za
ni by mu v případě odsouzení
mohl být uložen i trest smrti.
Agentury tehdy vydání zatykače
označily za symbolický krok.

Několik set lidí se už v neděli

večer sešlo také na bagdádském
letišti k pietní vzpomínce na dru-
hého výročí zavraždění Solejmá-
ního. Teherán připomínku pláno-
val na včerejšek. Ceremonie
k tomuto výročí se mají podle
ČTK konat celý týden, v pátek je
zakončí přehlídka íránské rake-
tové techniky.

Lidé u letiště v Bagdádu
v neděli večer zapálili svíčky
kolem trosek jednoho z vozů,
v němž zemřely dvě z deseti
obětí tehdejšího útoku. Pietu
organizovaly irácké šíitské
oddíly zvané Lidové mobilizač-
ní síly (PMF). Při útoku na kon-
voj vozidel u letiště přede
dvěma lety zahynul i zástupce
velitele PMF Abú Mahdí
Muhandis.

PMF už v sobotu uspořádaly
v Bagdádu demonstraci, jíž se
účastnily tisíce lidí provolávají-
cích protiamerická hesla. Mnozí
z nich také vyzývali k odchodu
všech zbývajících amerických
jednotek z Iráku.

Násilná smrt jednoho z nej-
vlivnějších mužů íránského reži-
mu zostřila spor mezi USA a Írá-
nem a vyvolala také obavy
z války mezi těmito zeměmi.
Irácký parlament po útoku na
Solejmáního hlasoval pro
odchod 5200 amerických vojá-
ků, kteří v té době v Iráku slou-
žili. Minulý měsíc Spojené státy
oficiálně ukončily bojovou misi
aliance, kterou vedly. Mise ale
nyní pokračuje jako výcviková
a poradní a v Iráku zůstává asi
2500 amerických vojáků a 1000
příslušníků sil z jiných zemí koa-
lice. ((rrjj))

Šíitští povstalci unesli nákladní loď SAE
JJeemmeennššttíí ššííiittššttíí ppoovvssttaallccii uunneessllii

nnáákkllaaddnníí llooďď pplluujjííccíí ppoodd vvllaajjkkoouu SSppoojjee--
nnýýcchh aarraabbsskkýýcchh eemmiirrááttůů ((SSAAEE)),, kktteerráá
pprrýý ppřřeevváážžeellaa nneemmooccnniiččnníí vvyybbaavveenníí..
SS ooddvvoolláánníímm nnaa vvččeerreejjššíí pprroohhllááššeenníí kkoonn--
ttrroovveerrzznníí kkooaalliiccee vveeddeennéé SSaaúúddsskkoouu AArráá--
bbiiíí oo ttoomm iinnffoorrmmoovvaallaa aaggeennttuurraa RReeuutteerrss..

Únos v Rudém moři nedaleko
jemenského přístavu Hudajdá potvrdil
i mluvčí povstalecké armády, loď podle
něj však vezla vojenské vybavení.

Plavidlo mířilo z jemenského ostrova
Sokotra v Arabském moři do saúdské-
ho přístavu Džizán nedaleko jemen-
ských hranic. Šíitští Húsíové na něj
zaútočili v neděli těsně před půlnocí,
uvedla podle ČTK saúdská agentura
SPA.

Na palubě byly zbraně
Mluvčí armády jemenských povstal-

ců zdůraznil, že plavidlo se podílelo na

»nepřátelských činech cílících na bez-
pečnost a stabilitu Jemenců«. Loď byla
odvezena do přístavu Salíf, uvedl
mluvčí, který zároveň ve vysílání tele-
vize jemenských povstalců Al-Masíra
zveřejnil jako důkaz snímky a záběry
plavidla a zbraní, které ve skutečnosti
byly na palubě. Jsou mezi nimi i ozbro-
jená vozidla či vojenské čluny, napsala
agentura AP. »Je zcela jasné, že infor-
mace o tom, že loď vezla civilní polní

nemocnici, nejsou správné,« prohlásil
mluvčí. »Jde jasně o vojenské vybave-
ní,« dodal. Saúdská státní televize
ovšem narychlo uvedla, že zbraně na
palubu lodi přinesli Húsíové…

Sunnitská koalice již dříve povstalce
obvinila z útoku na lodě v Rudém
moři, které je se Suezským průplavem
na jeho severním konci jednou z nejvy-
tíženějších námořních tras na světě.

((rroomm))

Mocnosti řekly NE jaderné válce
PPěěttiiccee jjaaddeerrnnýýcchh zzeemmíí -- RRuusskkoo,, SSppoojjee--

nnéé ssttááttyy,, ČČíínnaa,, FFrraanncciiee aa BBrriittáánniiee -- ssee
sshhooddllyy,, žžee jjee ttřřeebbaa zzaabbrráánniitt vváállccee mmeezzii
jjaaddeerrnnýýmmii mmooccnnoossttmmii aa ddaallššíímm zzáávvooddůůmm
vvee zzbbrroojjeenníí.. MMoosskkvvaa ddoouuffáá,, žžee pprroohhllááššeenníí
ppoommůůžžee ssnníížžiitt mmeezziinnáárrooddnníí nnaappěěttíí.. PPeekkiinngg
vv nněěmm vviiddíí ppřříílleežžiittoosstt pprroo zzvvýýššeenníí ddůůvvěěrryy
mmeezzii ssttááttyy..

Vyplývá to ze společného prohlášení,
které včera publikoval na svých strán-
kách Bílý dům, ale i Kreml, Elysejský
palác a čínské ministerstvo zahraničí.
»Prohlašujeme, že v jaderné válce nemů-
že být vítěze a nesmí být nikdy rozpou-
tána,« uvádí se v textu. Jaderné mocnos-
ti, které jsou zároveň stálými členy Rady
bezpečnosti OSN, se podle ruskojazyč-
ného serveru BBC rovněž zavázaly, že
budou bránit rozšiřování jaderných zbra-
ní a pracovat v rámci mezinárodních
dohod a úmluv.

»Vzhledem k tomu, že použití jader-
ných zbraní by mělo dalekosáhlé důsled-
ky, potvrzujeme rovněž, že jaderné zbra-
ně - dokud budou existovat - by měly
sloužit k obranným účelům, odrazovat
od agrese a předcházet válce. Jsme pře-
svědčeni, že je třeba zabránit dalšímu
šíření těchto zbraní,« uvádí se dále
v textu podle ČTK.

Podle mluvčí ruského ministerstva
zahraničí MMaarriijjee ZZaacchhaarroovvoovvéé bylo
společné prohlášení připraveno z inici-
ativy Moskvy. Rusko doufá, že doku-
ment pomůže snížit napětí ve světě,
poznamenala mluvčí ruské diplomacie.
»Jeho zveřejnění se mělo shodovat se
začátkem 10. hodnotící konference
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
Ta měla začít v New Yorku 4. ledna,
ale byla odložena kvůli zhoršující se
epidemické situaci v USA. Nicméně

vzhledem k důležitosti a soběstačnosti
tohoto společného prohlášení se jader-
né mocnosti rozhodly jeho zveřejnění
neodkládat,« citovala Zacharovovou
agentura TASS.

Náměstek čínského ministra zahraničí
MMaa ČČaaoo--ssüü včera podle agentury AFP
sdělil, že zveřejněný závazek pětice jader-
ných zemí má snížit riziko jaderného kon-
fliktu a zvýšit vzájemnou důvěru mezi
státy. »Společné prohlášení … pomůže
zvýšit vzájemnou důvěru a nahradit sou-
peření mezi velmocemi koordinací a spo-
luprací,« uvedl čínský diplomat.

Organizátoři zrušené konference stano-

vili podle AP nové datum pro zahájení na
1. srpna.

Smlouva o nešíření jaderných zbraní
(NPT) vstoupila v platnost v roce 1970
a členy jaderného klubu zavazuje k tomu,
aby jaderné zbraně či jiná jaderná výbuš-
ná zařízení nepředávali dalším zemím ani
jim nenapomáhali při jejich vývoji. Státy
bez nukleárních zbraní se podpisem
smlouvy vzdaly případných snah o jejich
získání. Signatářské země navíc souhlasi-
ly s tím, že umožní Mezinárodní agentuře
pro atomovou energii (MAAE) kontrolu
dodržování svých závazků. V současné
době je mezi signatáři této dohody 191
zemí.

Prohlášení bylo zveřejněno v době ros-
toucího napětí mezi Ruskem a západními
zeměmi v souvislosti s provokacemi faši-
zující se Ukrajiny, kterou bohužel i nadá-
le podporují USA a NATO. ((rrjj))

Omikron napadá HCD
VVýýsslleeddkkyy ššeessttii ddoossuudd ppuubbllii--

kkoovvaannýýcchh ssttuuddiiíí nnaazznnaaččuujjíí,, žžee
nnoovváá vvaarriiaannttaa kkoorroonnaavviirruu oommiikk--
rroonn mméénněě nnaappaaddáá ppllííccee,, aallee ssnnáázz
iinnffiikkuujjee hhoorrnníí ddýýcchhaaccíí cceessttyy,,
tteeddyy bbuuňňkkyy vv kkrrkkuu.. PPooddllee vvěěddccůů
bbyy ttoo mmoohhlloo vvyyssvvěěttlloovvaatt,, pprroočč
oommiikkrroonn zzřřeejjmměě zzppůůssoobbuujjee mmíírr--
nněějjššíí pprrůůbběěhh oonneemmooccnněěnníí
CCOOVVIIDD--1199,, jjee mméénněě ssmmrrttííccíí,, aallee
zzáárroovveeňň jjee nnaakkaažžlliivvěějjššíí nneežž
ppřřeeddcchhoozzíí vvaarriiaannttyy,, nnaappssaall
ddeennííkk TThhee GGuuaarrddiiaann..

Z výsledků šesti studií, které
dosud neprošly recenzním říze-
ním, vyplývá, že omikron nepo-
škozuje plíce tolik jako delta
nebo jiné předchozí varianty
koronaviru. Vědci publikovali
čtyři ze šesti studií až po Štěd-
rém dnu. »Výsledkem všech
mutací, které omikron odlišují
od předchozích variant, je, že se
možná změnila jeho schopnost
infikovat různé druhy buněk,«
řekl profesor virologie na lon-
dýnské University College DDeeee--
nnaann PPiillllaayy.. »V podstatě se zdá,
že má větší schopnost infikovat

horní cesty dýchací - buňky
v krku. Tam by se tedy množil
snadněji než v buňkách hluboko
v plicích. Je to opravdu předběž-
né, ale studie ukazují stejným
směrem,« dodal virolog.

»Je to jeden díl do skládačky.
Zvířecí model naznačuje, že
nemoc je mírnější než u delty
i původní varianty viru. Zdá se,
že ustupuje rychleji a zvířata se
rychleji zotavují,« řekl jeden
z autorů studie JJaammeess SStteewwaarrtt..

Na druhou stranu i tak kvůli
vysokému počtu lidí v karanténě
a izolaci začíná například Itálie
pociťovat problémy v zajištění
některých veřejných služeb.
Nedostatek zaměstnanců se nej-
více projevuje v hromadné
dopravě, svozu odpadů a částeč-
ně ve zdravotnictví, informoval
včera deník La Repubblica.
Minulý týden 60milionová Itálie
zaznamenala třikrát za sebou
přes 100 000 nových případů
koronavirové nákazy denně. Od
té doby šla ale čísla výrazně
dolů. ((ččttkk))

Podobný americký dron zabil přede dvěma lety íránského generála Kásema Solejmáního a jeho
spolupracovníky. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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TRUMPOVU

»SUKNI« BLOKLI
TTwwiitttteerr vv nneedděěllii nnaattrrvvaalloo

zzaabbllookkoovvaall oossoobbnníí úúččeett kkoonnttrroo--
vveerrzznníí rreeppuubblliikkáánnsskkéé ppoossllaannkkyynněě
MMaarrjjoorriiee TTaayylloorroovvéé GGrreeeenneeoovvéé,,
aa ttoo zzaa ooppaakkoovvaannéé ppoorruuššoovváánníí
pprraavviiddeell ttýýkkaajjííccíícchh ssee ššíířřeenníí ddeezz--
iinnffoorrmmaaccíí oo CCOOVVIIDD--1199.. IInnffoorr--
mmuujjee oo ttoomm aaggeennttuurraa AAPP..

Twitter účet Taylorové Gree-
neové v loňském roce několikrát
zablokoval dočasně, protože
systém umělé inteligence
v jejích příspěvcích podle ČTK
rozpoznal natolik zavádějící
informace, že by mohly uškodit
lidem, kteří si je přečtou.

Tato poslankyně Sněmovny
reprezentantů, která patří k nej-
konzervativnějšímu a pravicové-
mu Trumpovu křídlu republiká-
nů, měla vloni v červenci sou-
kromý twitterový účet zabloko-
vaný na týden. Tehdy tvrdila, že
koronavirus »není nebezpečný
pro lidi, kteří nejsou obézní
a kterým ještě nebylo 65 let«.
Přitom v USA zemřelo v souvis-
losti s covidem už čtvrt milionu
lidí mladších 65 let (z celkového
počtu bezmála 830 000 obětí).

Taylorová Greeneová politiku
Twitteru označila za »útok na
svobodu slova v komunistickém
stylu«. Včera také v souladu
s frazeologií svého guru v pro-
hlášení uvedla, že »Twitter je
nepřítelem Ameriky«.

Britský list The Guardian při-
pomíná, že Taylorová Greeneová
je pravidelně pokutována za
nedodržování hygienických
předpisů platných v Kongresu,
včetně těch týkajících se nošení
ochrany nosu a úst. ((rrjj))

V POLSKU

SPADL ČINŽÁK
VVee mměěssttěě BBiieellsskkoo--BBiiaallaa nnaa

jjiihhuu PPoollsskkaa ssee vvččeerraa zzhhrroouuttiill ččiinn--
žžoovvnníí ddůůmm.. HHaassiiččii aa ppoolliicciissttéé ppoo
nněěkkoolliikkaa hhooddiinnáácchh pprroohhlleeddáávváánníí
ttrroosseekk oozznnáámmiillii,, žžee nniikkddoo nneeppřřii--
ššeell oo žžiivvoott aannii nneebbyyll zzrraanněěnn..

O události informoval na svém
webu list Dziennik Zachodni
s odvoláním na mluvčí měst-
ských hasičů Patrycji Pokrzywo-
vou.

Budova se zřítila v 11.10.
Mluvčí městského úřadu Tomasz
Ficoň uvedl, že dům nepatřil
městu, ale soukromé osobě.
Pokrzywová podle zpravodaj-
ského serveru Onet.pl upřesnila,
že objekt naštěstí prý nebyl obý-
vaný, nicméně přesto hasiči roz-
valiny prohledali, »aby mohli
jednoznačně potvrdit, že neutr-
pěla žádná osoba«.

Mluvčí dodala, že do akce
bylo nasazeno 18 hasičských
jednotek. Trosky pak prohledá-
valy čtyři desítky jejich členů.
Seznámit se se situací na místo
přijel také starosta města, které
má asi 170 000 obyvatel, Jaros-
law Klimaszewski.

V GDAŇSKU

ŘÁDIL US ŽOLDÁK
OOppiillýý aammeerriicckkýý vvoojjáákk zz jjeeddnnoo--

ttkkyy vvyyssllaannéé ddoo PPoollsskkaa uuddeeřřiill ddoo
ttvváářřee ggddaaňňsskkoouu ppoolliicciissttkkuu,, jjeejjíí--
mmuu kkoolleeggoovvii zzlloommiill rruukkuu aa ddaallššíí--
mmuu nnooss..

Incident v přístavním městě na
severu Polska se stal ještě před
silvestrem, informoval včera na
svém webu list Gazeta Wyborc-
za.

Americký voják, 22letý Gre-
gory, byl v Gdaňsku podle ČTK
na dovolené, jinak slouží v jed-
notce působící na cvičišti v obci
Drawsko Pomorskie. Byt si
v Gdaňsku pronajal spolu se
čtyřmi dalšími lidmi. Policejní
hlídku přivolali sousedé, které
znepokojil hluk signalizující
rvačku. Policisté chtěli konflikt
zmírnit, ale prakticky okamžitě
je voják napadl.

Zadržený voják byl posléze
propuštěn a předán svým nadří-
zeným. O dalším postupu roz-
hodne mezivládní dohoda upra-
vující pobyt amerických jedno-
tek v Polsku… Problémy s ame-
rickými vojáky nejsou nijak výji-
mečné. Své o tom ví třeba
v japonské Okinawě. ((rroomm))

Srbský prezident Aleksandar Vučič (vlevo) přijel včera na inspekci ruských zbraní, jako
například protitankových řízených střel Kornet, nedaleko od Bělehradu. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Začal rok předsednictví v EU. Pro Francii i ČR
FFrraanncciiee vv ssoobboottuu ppřřeevvzzaallaa

ppřřeeddsseeddnniiccttvvíí EEvvrrooppsskkéé uunniiee,,
kktteerréé vv ppoolloovviinněě rrookkuu ppřřeeddáá sstteejj--
nněě jjaakkoo ppřřeedd 1133 lleettyy ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee.. PPřřeessttoožžee oobběě zzeemměě ssvvéé
pprriioorriittyy ddooppřřeedduu kkoooorrddiinnoovvaallyy
aa jjeejjiicchh vvllááddyy mmaajjíí jjeenn oommeezzeennoouu
mmoožžnnoosstt zz vvůůddččíí ppoozziiccee oovvlliivvnniitt
bbuuddoouuccnnoosstt bbllookkuu,, nneemmuussíí bbýýtt
pprroo ČČRR jjeeddnnoodduucchhéé nnaa PPaařříížž
nnaavváázzaatt..

Podle znalců fungování EU to
však nebude kvůli rozdílným
programovým prioritám, ale
spíše kvůli významnému posta-
vení Francie v sedmadvacítce
a důrazu, který na předsednictví
klade.

Francie chce v čele Unie posi-
lovat společnou obranu nebo
uvolnit rozpočtová a dluhová

pravidla EU. Naproti tomu se jí
nelíbí mezinárodní dohody
o volném obchodu a je skeptická
k plánům na rozšiřování Unie.
Ve všech těchto tématech jsou
názory vlád v Paříži a Praze
odlišné. Přesto se nedá čekat, že
by každá ze zemí vedla Unii
jiným směrem.

Jednání 
předsednického tria
Francie spolu s ČR i dalším

státem v pořadí rotujících před-
sednictví Švédskem celý loňský
rok jednala o společném progra-
mu předsednického tria, který
nedovolí žádné zemi výrazně
vybočit z linie přijatelné pro
všechny. »Společný plán je

jasný, již byl zveřejněn, a na
jeho základě bude probíhat úzká,
de facto každodenní spolupráce
nejen kolegů z bruselských
zastoupení, ale i přímo národ-
ních týmů na jednotlivých resor-
tech,« popsala budoucí koordi-
naci předsednictví česká velvy-
slankyně při EU EEddiittaa HHrrddáá..

Každá ze zemí má podle ní
nad rámec programu tria mož-
nost akcentovat vlastní priority,
což v českém případě může být
například zmíněné rozšíření
Unie o balkánské země. Jinak je
však předsednická agenda kromě
společného programu výrazně
předurčena i tím, o jakých legis-
lativních návrzích Evropské
komise členské státy zrovna
vyjednávají. Francie bude usilo-

vat, aby dovedla k úspěšnému
konci jednání o zásadních digi-
tálních či klimatických normách,
z nichž některé může »zdědit«
i české předsednictví.

Co předáme 
zelenějšímu Švédsku?
»Je samozřejmé, že pokud

něco první země nedokončí,
dopadne to na další. Toho
můžou země i kreativně využí-
vat - a ČR může chtít dokončit
vyjednávání například o někte-
rých klimatických zákonech
předtím, než předsednictví po
nás převezme ‘zelenější’ Švéd-
sko,« řekla ČTK hlavní analytič-
ka projektu České zájmy v EU
IIvvaa FFiiaalloovváá..

Bez ohledu na to, že nová
česká vláda mluví o zvyšování
výdajů na předsednictví proti
bezprecedentně nízkému roz-
počtu plánovanému předcho-
zím kabinetem, má být fran-
couzská částka výrazně vyšší.
To Paříži dovolí najmout více
lidí a uspořádat větší množství
doprovodných akcí, jichž mají
být na čtyři stovky… »Dá se
předpokládat, že francouzské
předsednictví bude mnohem
více vidět, protože pro prezi-
denta Macrona je Evropa důle-
žitým tématem a v prezidentské
kampani jej nepochybně bude
chtít využít. Ve srovnání s tím
ČR míří vzhledem k omezené-
mu rozpočtu a ambicím čes-
kých vlád spíše k ‘udržovací-

mu’ předsednictví,« soudí
ZZuuzzaannaa SSttuucchhllííkkoovváá z institutu
Europeum.

Francie upozadí 
angličtinu

Na české diplomaty bude
z francouzské strany čekat jedna
speciální výzva. Francie hodlá
veškeré jednací dokumenty pre-
zentovat ve své řeči a zcela upo-
zadit angličtinu, která dosud
funguje jako nejpoužívanější
jazyk. Podle Hrdé s tím české
zastoupení při EU počítá a věnu-
je zvláštní důraz výuce fran-
couzštiny. »Myslím si, že my
všichni v Bruselu jsme na to při-
praveni,« dodala sebevědomě
diplomatka. ((rrjj))

Rosatom bude spolupracovat při recyklaci paliva
FFrraannccoouuzzsskkáá kkoommiissee pprroo jjaaddeerr--

nnoouu eenneerrggiiii aa aalltteerrnnaattiivvnníí zzddrroojjee
eenneerrggiiee CCEEAA aa eenneerrggeettiicckkáá ssppoo--
lleeččnnoosstt EEDDFF ppooddeeppssaallyy mmiinnuullýý
mměěssíícc ss rruusskkoouu kkoorrppoorraaccíí pprroo aattoo--
mmoovvoouu eenneerrggiiii RRoossaattoomm ssppoolleeččnnéé
pprroohhllááššeenníí oo zzáámměěrruu ddlloouuhhooddoobběě
ssppoolluupprraaccoovvaatt vv oobbllaassttii jjaaddeerrnnéé
eenneerrggeettiikkyy.. SSppoolleeččnněě bbuuddoouu zzkkoouu--
mmaatt ppřřeepprraaccoovváánníí rreeccyykklloovvaannééhhoo
jjaaddeerrnnééhhoo ppaalliivvaa MMOOXX..

Ve Francii se do vědy politika
netahá, a tak si spolupráce s Rosa-
tomem váží. Pochopili, že na tom
mohou jen vydělat…

Část použitého jaderného paliva
se ve Francii přepracovává a ze
získaného uranu a plutonia se
vyrábí palivo MOX (z anglického
mixed-oxide), které potom EDF
zaváží do tlakovodních reaktorů.
Dohoda řeší přepracování těchto
recyklovaných a znovu použitých
materiálů.

Podle podepsaného dokumentu
proběhnou experimenty, které
budou pokrývat všechny oblasti
recyklace druhotného plutonia
z použitého paliva MOX a jeho
použití v rychlých reaktorech IV.
generace. Z plutonia budou vyro-
beny palivové tablety, které
v polovině tohoto desetiletí zamíří
ke zkušebnímu ozařování do
rychlého výzkumného reaktoru.

Rychlé reaktory mají oproti tla-
kovodním výhodu v tom, že ke
štěpení paliva využívají rychlé
neutrony namísto zpomalených,
a díky tomu dokážou efektivněji
zužitkovat štěpitelné materiály.

Trojstranná spolupráce má za
cíl demonstrovat za pomoci rych-
lých reaktorů možnosti dalšího
využití materiálů, ze kterých se
skládá palivo MOX z tlakovod-
ních reaktorů dnešní generace.
Výzkum pomůže výrazně zvýšit
udržitelnost jaderné energetiky.

Recyklované palivo
REMIX

Do reaktoru VVER-1000 
v 1. bloku Balakovské jaderné
elektrárny pak bylo zavezeno šest
pilotních kazet s recyklovaným
palivem REMIX. Jde o jednu
z posledních zkoušek Rosatomu
během schvalování zcela nového
typu paliva.

Pilotní kazety TVS-2M jsou
složeny z palivových proutků
s palivem REMIX, které bylo
vyrobeno z uranu a plutonia získa-
ných z použitého paliva. Každou

kazetu tvoří 312 proutků. Výrobu
měla na starosti společnost TVEL,
součást ruské korporace pro ato-
movou energii Rosatom.

Této zkoušce předcházely testy
zkušebních kazet obsahujících
kromě klasických proutků také
šest s recyklovaným palivem. Šest
kazet úspěšně prošlo třemi
18měsíčními palivovými kampa-
němi.

Tento postup odpovídá světové
praxi zavádění nových typů jader-
ného paliva. Do reaktoru se nejpr-
ve zaveze několik zkušebních
kazet s pilotními proutky LTR

(z anglického lead test rod) a poté
několik pilotních kazet LTA (lead
test assembly).

»Program LTA, tedy provoz
plnohodnotných kazet typu
REMIX, je nezbytný pro uvedení
uran-plutoniového paliva pro
reaktory VVER na trh a jeho širší
uplatnění. Díky němu získáme
informace nezbytné pro schválení
provozu celé aktivní zóny naplně-
né recyklovaným palivem a refe-
rence, které jsou důležité pro naše
potenciální zákazníky,« uvedl
viceprezident společnosti TVEL
pro vědecko-technickou činnost
OOlleegg UUggrrjjuummoovv..

»Palivo REMIX je přepracova-
né použité jaderné palivo, které se
po doobohacení vrací zpět do
reaktoru. Tato technologie byla
vyvinuta pro uzavření palivového
cyklu lehkovodních reaktorů.

Zavezení pilotních kazet proběhlo
v souladu s požadavky jaderného
dozoru,« komentoval pak vedoucí
oddělení Balakovské elektrárny
pro jadernou bezpečnost a spoleh-
livost AAnnddrreejj FFiilloonněěnnkkoo..

Zkušební fabrikace paliva
REMIX začala v podniku SCHK
(součást TVELu) v roce 2021.
Palivové tablety ze směsi uranu
a plutonia vyrábí podnik GCHK
(dceřiná firma Rosatomu).

Plnohodnotné palivové kazety
typu REMIX projdou v 1. bloku
Balakovské elektrárny třemi kam-
paněmi, což odpovídá zhruba pěti
rokům. Během této doby budou
odborníci kontrolovat jejich vlast-
nosti z pohledu neutronové fyziky
a odolnosti.

Palivo REMIX (z anglického
regenerated mixture) je výsled-
kem ruského vývoje a je určeno

pro tlakovodní reaktory, které
představují většinu jaderných
elektráren provozovaných po
celém světě. Vyrábí se ze směsi
regenerovaného uranu a plutonia
získaných přepracováním použité-
ho paliva s tím, že se do ní přidává
obohacený čerstvý uran. Na rozdíl
od směsného paliva pro rychlé
reaktory, ať už MOX nebo nitrido-
vého, obsahuje menší množství
plutonia. Díky tomu se jeho neu-
tronové spektrum neliší od stan-
dardního čerstvého paliva
a v aktivní zóně se chová úplně
stejně. Pro provozovatele jader-
ných elektráren to znamená, že ho
budou moci používat, aniž by
museli upravovat jaderný blok
a doplňovat bezpečnostní systé-
my. Použití recyklovaného paliva
výrazně rozšíří palivovou základ-
nu jaderné energetiky. ((rrjj))

Britové z brexitu rozladěni
VVííccee nneežž 6600 %% BBrriittůů

vvyyssttoouuppeenníí zz EEvvrrooppsskkéé uunniiee
hhooddnnoottíí nneeggaattiivvnněě nneebboo hhůůřřee,,
nneežž ooččeekkáávvaallii.. JJeenn 1144 %% oobbyy--
vvaatteell oossttrroovvnníí zzeemměě mmáá zzaa ttoo,,
žžee bbrreexxiitt jjee lleeppššíí,, nneežž ččeekkaallii..
VVyyppllýývváá ttoo zz pprrůůzzkkuummuu vveeřřeejj--
nnééhhoo mmíínněěnníí zzpprraaccoovvaannééhhoo
iinnssttiittuutteemm OOppiinniiuumm,, oo nněěmmžž
mmeezzii ssvvááttkkyy iinnffoorrmmoovvaallaa
aaggeennttuurraa DDPPAA..

Přes třetinu Britů (35 %)
uvedlo, že čekali, že brexit
nebude dobrý a skutečnost je
v jejich názoru utvrdila. Další
čtvrtina (26 %) byla ve svých
očekáváních zklamána.
Odchod z evropského bloku,
o němž Britové rozhodli
v červnu 2016 v referendu,
byl podle nich horší, než mys-
leli.

Johnsonova 
lžikampaň

Zklamaní jsou zčásti i ti,
kteří uvěřili výmyslům sou-
časného pravicového premié-
ra Borise Johnsona, který se
se svou totálně vylhanou bre-
xitovou kampaní nejvíce

zasloužil o odchod Británie
z EU.

»Vidíme, že menšina voli-
čů, kteří byli pro brexit, říká,
že se věci vyvíjejí špatně nebo
přinejmenším hůře, než čeka-
li,« konstatoval AAddaamm DDrruumm--
mmoonndd z institutu Opinium.
Negativní názor na brexit má
podle průzkumu jen 42 % lidí,
kteří pro něj hlasovali.

Problémy zřejmě 
nečekali

Podle DPA za tím mohou
být i problémy z posledních
měsíců, kdy Británie
i v důsledku brexitu musela
čelit nedostatkům v zásobová-
ní obchodů nebo prázdným
čerpacím stanicím.

Na přelomu let 2020 a 2021
Británie definitivně ukončila
svazek s Evropskou unií.
Skončilo tehdy tzv. přechodné
období, v němž se země
nacházela od 31. ledna 2020.

Průzkum veřejného mínění
se podle ČTK uskutečnil krát-
ce před Vánocemi. Odpovídalo
v něm na 1900 Britů. ((rroomm))
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Neopakovatelná zimní nálada v historickém centru malebného německého městečka Freudenbergu. Freudenberg je město
v okrese Siegen-Wittgenstein v Severním Porýní-Vestfálsku. Město leží na německo-nizozemské prázdninové silnici zvané Oran-
žová cesta. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Podpis trojstranné spolupráce mezi EDF, CEA a Rosatomem

Zavážení paliva REMIX do 1. bloku Balakovské jaderné elekt-
rárny FFOOTTOO –– EEsssseennttiiaall CCoommmmuunniiccaattiioonn ((22))



Knížka plná srandy do podmračených časů

Křest knížky se konal za velké parády
a přítomnosti naší letecké generality,
i Martenkova přítele a kolegy plk. Vla-
dimíra Remka, prvního a dosud jediné-
ho československého kosmonauta,
v pražských Dejvicích na Vítězném
náměstí, v restauraci Armádního domu
pod taktovkou moderátora slavnostního
aktu Pavla Šmidrkala.

Když se ruka k ruce vine,
tak se dílo podaří

Vydání představované publikace
doprovází řada výstav z výběru Marten-
kova díla v Galerii Záliv, Galerii Kudy
k badatelně či Špejchar Želeč. Kuráto-
rem výstav kresleného humoru je histo-
rik umění, spisovatel
a publicista
Pavel Šmidr-
kal. Ten též
knížku sviž-
ným perem
doprovodil jak
r o z h o v o r e m
s kreslířem, tak
i závěrečným slo-
vem nazvaným
V sedmém nebi,
kdy čtenářům
nezapomíná připo-
menout Martenkovo
profesní dobrodruž-
né podhoubí – karié-
ru vojenského pilota
na stíhačkách a nej-
různějších nadzvuko-
vých letadlech – prý
doslova nevyschnutelná
studnice nápadů, námě-
tů a inspirace pro kresle-
ný humor, i když jde
často o pády, nejenom
vzlety. Myšleno obrazně.
Ostatně, i proto se paper-
back jmenuje Sláva letu.

Mistrovo curriculum
vitae v podobě předmluvy
připravil textař, scenárista
a publicista Michal Stein. Ti dva spolu
kamarádí a spolupracují již řadu let,
Stein často uvádí i Slávovy (tak je Milo-
slav Martenek oslovován přáteli) výsta-
vy. Živým jazykem čtenáři připomene,
že je Miloslav Martenek, vedle již
zesnulého Jaroslava Kerlese, nejzná-
mějším jihočeským kreslířem – karika-
turistou, i když se narodil v Praze (roku
1933). První vtip mu vyšel v roce 1970,
ilustroval ale i celou řadu kalendářů
a 160 knižních titulů. 

Martenkovo laudátio končí Stein
těmito řádky: »A že patří jeho díla přes
padesát let mezi stálice (nejen) našeho
kresleného humoru, svědčí i titul, uděle-
ný mu od salonní akademie kresleného

humoru DOCTOR HUMORIS
CAUSA, který Martenek obdržel v roce
2014. Zařadil se tak po bok Neprakty,
Vladimíra Renčína i Jiránka a dalších
osobností českého a slovenského kres-
leného humoru…«

Co kapitolka, to legrace
Kapitolek je deset, jedna lepší než

druhá. Samozřejmě, že vzduchoplavec
Martenek začíná Letectvím, následuje
Společnost, Zdravotnictví, Manželství
a partnerství, Hasiči, Knihy, Hudba
a Sport a závěr patří erotice, kapitola je
nazvána Lechtivě.

Autor těchto řádek se mno-
hokráte nezdr-

žel při listování
knížky hlasitého smíchu, což se

mu v době, kterou žijeme, normálně
nestává, za což byl okolím nazván
»bláznem, co se bez příčiny směje
nahlas«. Omyl, ta příčina se jmenu-
je Sláva letu, knížka kresleného
humoru Miloslava Martenka. 

Ještě douška na závěr: Miloslav
Martenek se dodnes vyjadřuje kla-
sickou kresbou redisperem na
čtvrtce papíru. Občas své vtipy
kolážuje. Neuchyluje se k žádným
počítačovým digitálním »vymo-
ženostem doby«, řečeno slovy
Michala Steina. A právě ta pocti-
vě pravdivá řemeslnost z jeho děl vyvě-
rá již na zběžný pohled. Jeho snadně
rozeznatelnou značkou je i podpis
uvnitř silné linie rámečku, vymezující

jeho
obrázek, což oceňují především sběrate-
lé kresleného humoru. IIvvaann ČČEERRNNÝÝ 

FFOOTTOO –– aarrcchhiivv aauuttoorraa
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Před krátkým časem vyšel jedinečný paperback plný legra-
ce, psiny nebo srandy, chcete-li. Tedy kresleného humoru
Miloslava Martenka, se kterým se člověk nikdy nenudí, neboť
jest to prima společník, vždy s dobrou náladou a s velkým
smyslem pro nesmysl. Jeho kresby, fóry beze slov i ty
komentované na stránkách novin a časopisů, včetně legen-
dárního satirického Dikobrazu, kde patřil ke kmenovým
autorům, nás baví již půl století.

MMaarrtteennkkůůvv aauuttooppoorrttrréétt

Ve své humoristické tvorbě se Martenek často vyjadřuje i technikou koláže.

Křest knihy se konal pod taktovkou Pavla Šmidrkala (vlevo),
uprostřed Vladimír Remek a Sláva Martenek.



POČASÍ

DDNNEESS bude převážně zataženo, na většině území déšť, na Šumavě
i vydatný, v polohách nad 1100 m, později nad 600 m déšť se sněhem
nebo sněžení. Nejvyšší denní teploty 77 aažž 1122 °°CC, v 1000 m na horách
kolem 66 °°CC. Mírný jihozápadní vítr 22--66 mm//ss, k večeru čerstvý vítr 
44--88 mm//ss, místy s nárazy 1155 mm//ss, na horách až 2200 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude zataženo až oblačno, na většině území přeháňky,
v polohách nad 600 m, postupně ve všech polohách sněžení. K veče-
ru slábnutí srážek a částečné ubývání oblačnosti. Noční teploty 55 aažž 
11 °°CC, denní 22 aažž 66 °°CC, během dne od severozápadu ochlazování. Čer-
stvý západní vítr 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem 1155 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude proměnlivá oblačnost, místy sněhové přeháňky,
večer ubývání srážek i oblačnosti. Noční teploty 22 aažž --22 °°CC, denní 
00 aažž 44 °°CC. Mírný západní vítr 33--77 mm//ss bude večer slábnout.

RECEPT PRO TENTO DEN

Zelňačka pro přátele
PPoottřřeebbuujjeemmee: 1 kg uzených žeber, 0,5 kg brambor,

1 větší cibuli, 1 stroužek česneku, 5 kuliček pepře, 
5 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, drcený kmín,
hrst sušených hub (namočených asi 20 minut), 0,5 kg
pokrájeného kyselého zelí, sůl, polévkové koření.

Maso z uvařených žeber nakrájíme a dáme zpět do
vývaru. Oloupané brambory nakrájené na kostky,
zeleninu a sáček s pepřem, novým kořením a bobko-
vým listem vaříme do změknutí brambor. Sáček
vyjmeme a přilijeme vývar s nakrájeným masem.
Přidáme zelí, houby, kmín a polévkové koření. Vše
uvedeme do varu. Podle chuti přisolíme. Podáváme
s krajíčky chleba. Dobrou chuť!

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouucc ((rreecceepptt čč.. 22//2222))

Z HISTORIE

11886622 nar. VVááccllaavv WWEEIINNZZEETTTTLL,, český archi-
tekt, sochař, tvůrce vojenských pomníků
(zemř. 24. 4. 1930)

11990022 zemř. SSyyllvveessttrr KKRRNNKKAA, český puškař,
vynálezce pušky-zadovky (nar. 31. 12.
1825)

11991122 nar. KKaarreell FFLLEEIISSSSIIGG, český prozaik
a básník (zemř. 7. 2. 1976)

11993377 zemř. VVááccllaavv FFrraannttiiššeekk RRUUDDOOLLFF,, český
spisovatel, malíř a fotograf (nar. 17. 10.
1851)

11995522 zemř. FFrraannttiiššeekk SSOOUUČČEEKK,, český hudeb-
ní skladatel (nar. 20. 3. 1880)

22001122 zemř. JJoosseeff HHEEJJZZLLAARR,, český historik
umění, sinolog, překladatel a publicista
(nar. 21. 1. 1927)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe IV. Tvář ďábla - 1. část. Italský
detektivní seriál (2017) 1100..0000 Zlodějka. Povídka
z cyklu Bakaláři 1975 1100..2255 Kam slunce necho-
dí. Iva Janžurová a Vladimír Menšík v úspěšné
televizní komedii (1971) 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
1144..0000 ZZaattmměěnníí vvššeecchh sslluunnccíí.

Věra Galatíková a Luděk Munzar 
v televizním příběhu (1987)

15.25 Na krok od nebe IV. Tvář ďábla - 2.
část. Italský detektivní seriál (2017)

16.40 Cestománie. Madagaskar:
Afrika nebo Asie?

17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
1188..0000 UUddáálloossttii vv rreeggiioonneecchh
18.25 Kde domov můj? Vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 CChhaattaa nnaa pprrooddeejj. Rodiče se rozhodnou

prodat rodinnou chatu. Matka si
usmyslí, že se tu všichni musí ještě
jednou potkat. Koprodukční snímek ČT

2211..2255 NNeevviinnnnéé llžžii. Pod hladinou.
Aňa Geislerová v roli ženy,
která váhá nad možností mít dítě

22.39 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
22.40 Komisař Moulin. Zelený medvěd.

Francouzský kriminální cyklus (1990)
0000..1100 AZ-kvíz 0000..3355 Sváteční slovo 0000..4400 Na
forbíně TM 0011..2255 Zajímavosti z regionů 0011..5500
Banánové rybičky 0022..1155 Dobré ráno 0044..5500
Selátka a křepelky 0055..1155 Černé ovce 0055..3300
Události v regionech

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Nejtroufalejší zlodějíčci ve zvířecí říši 0099..2200
Příběh lesa 1100..5555 Zlatý oříšek 2021. Záznam
předávání cen Zlatého oříšku ocení talentované
děti 1111..5500 Největší apokalypsy dějin: Sodoma
12.45 Tanky v pekle bojů: Zrození monstra.

Francouzský dokumentární cyklus
13.40 Hitlerův plán na zničení Paříže.

Francouzský dokument
14.35 Sto divů světa (1/13).

Francouzský cyklus dokumentů
15.35 David Attenborough a legendární obří

slon Jumbo. Britský dokument
16.35 Charta 77 – 45 let:

Anticharta, mechanismus loajality
17.30 Charta 77 - Proměny... Jak se promě-

ňovalo směřování hnutí (1997)
18.30 František Janouch pohledem 

Jána Sebechlebského
18.45 Indie – Po proudu Gangy.

Španělský dokument
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 AAnnnnyy. Šestnáct let sledovala dokumen-

taristka Helena Třeštíková životní osudy
stárnoucí prostitutky Anny 

2211..1155 BBoonnnniiee aa CCllyyddee. Warren Beatty a Faye
Dunawayová v legendárním příběhu
zločinecké dvojice. Americký film 
podle skutečných událostí (1967)

23.05 Letecké katastrofy: Dusno v kokpitu.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

23.50 Velká vlastenecká válka: Operace
Bagration. Ruský dokumentární cyklus

0000..4400 Člověk plus - budoucnost našich smyslů:
Hmat (1/5) 0011..3300 Přiznání (1/6) 0022..2200 Jizerní
Vtelno a okolí 0022..4455 Nesrozumitelný kostel 
0033..0055 Legendy kriminalistiky 2: Novoroční vražda
0033..3355 Křesťanský magazín 0044..0000 Před půlnocí

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..5500 Novashopping
0099..0055 Ulice (4176). Český seriál (2022) 1100..0000
Specialisté (60). Duel. Český kriminální seriál
(2018) 1100..5555 Na lovu 1111..4455 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem V (10, 11).

Pátá řada amerického seriálu (1995) 
13.05 Gympl s (r)učením omezeným (67).

Seniorgympl s.r.o. Komediální seriál (2013)
14.15 Odložené případy VII (20). Volná láska.

Americký krimi seriál (2009)
15.05 Kriminálka Miami VI (5). Zmrzlý na kost.

Šestá řada amerického seriálu (2007)
16.00 Kriminálka Miami VI (6). Krém na opalování.

Šestá řada amerického seriálu (2007)
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.40 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.30 Ulice (4177). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 PPoolliicciiee MMooddrraavvaa IIIIII ((11)).. Maily ze záhrobí.

Tři kamarádi, třicátníci ajťáci,
přijedou na víkend na Šumavu.
Jeden z nich nevysvětlitelně zmizí.
Český kriminální seriál (2019)

21.25 Kriminálka Anděl III (8). Oko za oko.
Identifikovat spálené tělo muže je pro
detektivy snazší, než rozplést důvody,
proč byl zabit. Český kriminální seriál
z prostředí Prahy (2012) 

22.30 Policie Chicago III (16).
Případy, které je třeba vyřešit.
Americký krimi seriál (2015/2016) 

23.20 Kriminálka Miami VI (5). Zmrzlý na kost.
Šestá řada amerického seriálu (2007)

0000..1100 Kriminálka Miami VI (6). Krém na opalo-
vání 0011..0000 Odložené případy VII (20).Volná láska 

0066..1155 Primáček: Bolek a Lolek na Divokém
západě 0066..3300 Jen počkej, zajíci! (2) 0077..0000 Nový
den 0088..1100 M.A.S.H (46) 0088..3355 M.A.S.H (47)
0099..0000 M.A.S.H (48) 0099..3300 M.A.S.H (49). Ame-
rický válečný seriál (1972 – 1982) 1100..0000 Jak se
staví sen – extra 1111..0000 Jak se staví sen - extra 
12.00 Walker, Texas Ranger VI (16). Křižák.

Americký akční seriál (1997)
12.55 Jake a tlusťoch V (8). Pojďte se mnou.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.50 Policie Hamburk X (13). Ve stínu minulosti.

Německý kriminální seriál (2015)
14.45 Námořní vyšetřovací služba (13).

Jedna rána, jedna smrt.
Americký krimiseriál (2003)

15.45 Ano, šéfe! Restaurace Fat Free.
Zvládne Ivana další životní výzvu? 

16.55 Policie v akci.
17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy
19.55 SHOWTIME
2200..1155 VVrraažžddyy vv MMiiddssoommeerruu XXXXIIII ((11))..

Vlčí lovec z Little Worthy.
V lese u vesnice Little Worthy se najde
zavražděný místní údržbář a kovář 
Jez Gladberry, je podrápaný vlčími
drápy a v čele má stříbrnou kulku.
V okolí se najdou stopy dvou různých
těžkých bot a jedné vlčí tlapy...
Britský detektivní seriál (2021)

22.10 7 pádů Honzy Dědka
23.15 Ano, šéfe! Restaurace Fat Free
0000..3300 Policie v akci 0011..2200 Námořní vyšetřovací
služba (13). Jedna rána, jedna smrt 0022..0055 Jake
a tlusťoch V (8).Pojďte se mnou 0022..5500 Policie Ham-
burk X (13). Ve stínu minulosti 0033..4400 Jak se staví
sen 0044..3355 Jak se staví sen 0055..4400 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 33.. lleeddnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,441
EMU euro 1 EUR 24,820
Rusko rubl 100 RUB 29,362
Švýcarsko frank 1 CHF 23,931
USA dolar 1 USD 21,860
V. Británie libra 1 GBP 29,502
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Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,, ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii ččtteennáářřii..

Posílejte nám je na hheelleennaa..kkooccoovvaa@@hhaalloonnoovviinnyy..cczz případně na adresu
redakce Haló novin, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Nejlepší
recepty podle ohlasů čtenářů oceníme. ((rr))

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství, eko-
nomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000 Hlavní
zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední Radiožurnál
– aktuální reportáže 1133..0000 Zprávy 1144..0000 Zprávy 1155..0000 Zprávy 1155..0066--2200..0000 Odpo-
lední Radiožurnál 1166..0000 Zprávy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu
1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100 Rozhovory a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055
Večerní Radiožurnál. Moderuje Vojtěch Bidrman 2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie
Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál 2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Petrem
Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy z kalendáře.
Jů a Hele 1188..0044 Příběhy slavných značek. Prim 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. Šotek Hlupka (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to vidí... 2211..0000
HITY ROKU 2021. Vyhlášení nejúspěšnějších písní ČESKÉ 12 2222..0000 Četba na pokra-
čování. Vladimír Komárek: Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu.
4/7 2222::3300 Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na pokra-
čování. Jiří Gruša: Dotazník (4/18) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem 2200..0000
Večerní drama. Miloš Urban: Nože a růže 2211..1155 Akademie. Ježek v kleci amerického
exilu 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Marguerite Durasová: Milenec (4/7) 2233..3300 Jazzový
podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0088..5555 Klenot TV 1122..2255 Teleshopping Soukup shop 1133..0000 Česká
tajenka. Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé 1133..2255 Nikdo není perfektní. Jak
chytrý je český národ? 1144..3300 Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno-
vec Kuba 1155..5555 Roztoč to! Staročeská pouť a principál Aleš Cibulka! Velká soutěž! 1166..5500
Popelka. Čtyři soutěžící se pokusí změnit z popelek v krásné princezny 1177..3300 Soudkyně
Barbara. Skutečné příběhy ze soudních síní 1188..3355 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná
věc, dokud se nezvrhne v nenávist 1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..0055 Aréna
Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup v diskusním pořadu 2211..1100 Týden podle Jaromíra
Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události 2211..4455 Na ostří nože se Souku-
pem. Otevřená výměna názorů bez s politiky a osobnostmi 2222..1155 Aréna Jaromíra Sou-
kupa 2233..2200 Týden podle Jaromíra Soukupa 2233..5555 Na ostří nože se Soukupem 0000..3300
Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších
0011..4400 MOJE ZPRÁVY 0022..1100 Na plac! Šance pro herce z ulice 0022..5555 Ostříháno. Čtyři
kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Trakénský.

SVÁTEK MÁ DNES DIANA, ZÍTRA DALIMIL

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Karel Otčenášek, arcibiskup 0088..4455 Příběh
břízy 0099..0000 Eliška a její rod (2/7). Podnájemník.
Podivín Svatopluk Sova... Olga Scheinpflugová,
Josef Kemr a Jiří Sovák v komediálním seriálu
(1966) 1100..1155 Trocha šafránu z televizního archi-
vu 1111..3355 Hraje orchestr Václava Hybše se sólisty
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov:Moderní architektura mění obce
12.55 Putování za písničkou
13.25 Felixír. Hudebně zábavný pořad

s Tanečním orchestrem 
Československého rozhlasu (1989)

14.15 Z levého rukávu. Směs písní 
z televizních pořadů 60. let (1968)

14.40 Co všechno neodnesl čas. Velký střihový
výběr úspěšných pořadů (1989)

16.25 Náhrdelník (12/12). Návrat.
Závěrečná část seriálu (1992)

17.20 O poklad Anežky České. Soutěž (1997)
18.00 Doktor Thorne (1/3).

Třídílná britská adaptace románu
Anthonyho Trollopea (2016)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Zábavnou soutěžní hru 

pro pět soutěžících a pět hostů 
uvádí Pavel Zedníček (2000)

20.45 Slovo a saxofon Felixe Slováčka. Meda-
ilon známého instrumentalisty (1979)

21.40 Doktor Thorne (2/3).
Třídílná britská adaptace románu
Anthonyho Trollopea (2016)

2222..3300 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
22.40 Karel Otčenášek, arcibiskup.

Vzpomínka na královéhradeckého
arcibiskupa (2005)

23.00 Příběh břízy
23.15 O poklad Anežky České. Soutěž (1997)
23.55 Sváteční slovo a
0000..0000 Ing. Karel Holomek, ochránce slabých
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Eliška a její rod 

Náhrdelník FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

OTEVÍRACÍ DOBA
PRODEJNY KNIH FUTURA

(Politických vězňů 9, 
111 21 Praha 1, 

třetí patro - č. dv. 130):
po až čt 9-12 a 13-16 hodin,

pá 9-12 a 13-15 hodin
Objednávky lze realizovat na
www.nakladatelstvi-futura.cz,

telefonicky 222 897 320, 
222 897 329 nebo e-mailem:

nakladatelstvi@futura.cz,
inzerce@futura.cz.

Vydává FFUUTTUURRAA,, aa.. ss.., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Pověřený šéfredaktor:
RRoommaann BBllaašškkoo.. Pověřený zástupce šéfredaktora: ZZbbyyššeekk KKuuppsskkýý.. Odpovědný vedoucí
příloh: PPeettrr KKoojjzzaarr.. Adresa redakce: Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: ústřed-
na: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256, e-mail: halonoviny@halonoviny.cz. Příjem

inzerce: tel.: 222 897 320, e-mail: inzerce@futura.cz. Tiskne VVLLTTAAVVAA LLAABBEE MMEEDDIIAA aa.. ss.. Rozšiřuje společnost holding
PNS. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele PNS, správu kmene zajišťuje Česká pošta. Příjem
objednávek a reklamace – bezplatná linka tel.: 800 300 302. Objednávky pro předplatitele na Slovensku: PressMedia
spol. s r. o., tel.: 244 459 353, e-mail: zelipska@abompkapa.sk. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se
řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí
a nehonorují. MK ČR E 5828, ISSN 1210-1494. Neoznačené materiály jsou převzaty ze servisu ČTK.

HHaallóó nnoovviinnyy vvyycchháázzeejjíí ddeennnněě kkrroomměě nneedděěllee,, jjssoouu ddiissttrriibbuuoovváánnyy ppoo cceelléémm úúzzeemmíí ČČRR..



3. ledna jsme si připomněli 98 let od úmrtí výrazného
představitele proletářské poezie – Jiřího Wolkera. Zemřel před-
časně na tuberkulózu v pouhých 23 letech. Jiří Wolker se naro-
dil 29. března 1900 v Prostějově. Za svůj krátký život se však
dokázal zapsat mezi nejvýznamnější české básníky. Byl čle-
nem Literární skupiny a později Devětsilu, od roku 1921 byl
také členem Komunistické strany Československa. Jeho nej-
známějším dílem je básnická sbírka »Těžká hodina«. V ní Wol-
ker vyobrazuje sociální nerovnosti a jejich hrozivé následky
pro chudý lid, který nabádá k revoluci za účelem přeměnění
snů o spravedlnosti v realitu. Věří, že člověk není povinen
pasivně přijímat sociální nespravedlnost a s ní spojené utrpení
jako neměnnou realitu života. Člověk proti ní může, či spíše je
povinen, bojovat. ((rrcc)) FFOOTTOO -- MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK

Zrodila se VIZE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v rukou držíte první vydání úterní přílo-

hy Haló novin – VIZE mladých. Příloha
vznikla jako mediální prostor pro nastupu-
jící generace levicově smýšlejících lidí.
Dali jsme jí prostý název VIZE mladých,
protože věříme, že jsou to právě představy
mladých o budoucnosti, které podněcují
k pokroku a dávají společnosti směr. Vizi
o objevení vesmíru měl mladý Jurij Gaga-

rin, když usedal do kosmické lodi Vostok 1. Vizi o lepším světě měl
Julius Fučík, když psal své reportáže. Vizi o porážce nacismu měl Jan
Šverma, když se rozhodl riskovat svůj život v SNP. Bez jasné vize to
zkrátka nejde. A tak se každé úterý na stránkách Haló novin dočtete,
jak dnešní mladí lidé pohlížejí na svět a jeho problémy, jak tráví volný
čas, kdo je ovlivňuje, na čem pracují. Budeme také připomínat
významná výročí vztahující se k historii dělnického hnutí, které
nezřídka dávali do pohybu právě lidé mladí, bouřící se proti starým
pořádkům. Nabídneme vám rozhovory se zajímavými lidmi z celého
světa i recenze kulturních počinů, které považujeme za zajímavé.
Nebudeme se vyhýbat ani kontroverzním tématům, na kterých nepa-
nuje v levém spektru shoda, ale jsou tak silná, že se diskuzi o nich
zkrátka dále vyhýbat nemůžeme. V neposlední řadě bude naše přílo-
ha tak trochu hřištěm a cvičištěm. Nejsme profesionální novináři,
fotografové ani grafici, ale chceme se učit nejen tomu všemu, ale
i kolektivní spolupráci, disciplíně a zodpovědnosti. Naše dveře jsou
otevřené i pro další odvážné nadšence z řad levicové mládeže, kteří
chtějí své názory nechat zaznít na stránkách jediného českého levico-
vého deníku. Pokud jimi sami jste nebo takové znáte, ozvěte se. Stej-
ně tak uvítáme konstruktivní kritiku i podnětný dialog jako reakci na
naši práci a naše postoje, který nám na stránkách Haló novin chybí.
Ale teď už k dnešnímu vydání. Řekneme vám, jak je složité vstoupit
do »našich« odborů, zhodnotíme práci Komise mládeže ÚV KSČM,
vzpomeneme na výrazné osobnosti dělnického hnutí, která slaví
výročí. Připravili jsme také exkluzivní rozhovor s mladým členem
Komunistické strany Chile a recenzi baskické levicové kapely Nuc-
leo Terco, která už více než dvacet let bouří na pódiích celého světa.
Nezapomínáme ale ani na komunální politiku, kde ve funkcích zastu-
pitelů pracují i mladí komunisté a komunistky. Věříme, že vás bude
bavit číst přílohu VIZE mladých stejně tak, jako nás baví jí připravo-
vat a že v ní najdete věci pro vás nové, inspirativní, že se občas poba-
víte, ale i nevěřícně zakroutíte hlavami. Dodatečně vám přejeme
šťastný vstup do nového roku 2022, který, jak věříme, bude i u vás
plný odhodlání pokračovat v boji za spravedlivější svět pro všechny.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Před 103 lety byli zavražděni Rosa
Luxemburgová a Karl Liebknecht. Věděli,
že válka a kapitalismus jsou neoddělitelně
spjaty a za svůj důsledný postoj zaplatili
životem. Jejich odkaz je ale stále živý,
stále aktuální. V době, kdy americký pre-
zident Biden otevřeně prosazuje »skuteč-
nou válku s jinou velmocí« – myšleno
Čínou – je spojení mezi válkou a kapitalis-

mem jasnější než kdy dřív. Dvě zničující
světové války i války na Blízkém a Střed-
ním východě ukazují, že imperialismus je
schopen všeho a neštítí se obětovat ani
vlastní lidi. Politici celého »Západu« rozd-
mýchávají nenávist vůči Číně a Rusku
a předhánějí se v požadavcích na zbrojení.
To vše v době, kdy by jejich hlavním
zájmem měla být ochrana zdraví lidí

a obezřetnost vůči klimatické krizi.
Demonstrace, která proběhne 9. ledna
2022 v 10.00 v Berlíně nebude jen připo-
mínkou násilné smrti Rosy Luxemburgové
a Karla Liebknechta 15. ledna 1919, ale
všeho barbarství, kterého se kapitalismus
dopouští i dnes. K účasti jste všichni
srdečně zváni! Více informací na 
www.ll-demo.de ((pppp))

Proti imperialistickým válkám! 
Za mezinárodní porozumění!

Vyzýváme naše odboráře – 
přestaňte se schovávat!

Jsme »ROHáči« - základní organizace
mladých při Odborovém sdružení ČMS,
tedy při odborech, kterým jako komu-
nisté říkáme »naše«. Cílem naší mladé
skupiny je rozhýbat tento dnes, zdá se,
zapomenutý prostředek obhajoby pracu-
jící třídy. Extrémní inflace a vysoké ceny
energií budou v příštím roce devastovat
rodinné rozpočty a další krizi kapitalismu
zaplatí zase jen obyčejní pracující. Mili-
ardáři, fakticky ovládající naší planetu,

zvyšují svoje zisky a rekordně bohatnou.
A proto je nezbytné postavit se rozhodně
za zájmy pracujících právě na jejich pra-
covištích!

Stát se ale odborářem v OS ČMS není
vůbec snadné. Skoro se zdá, že sdružení
schválně klade pracujícím překážky ke
spolupráci. Kancelář OS ČMS sídlící
v budově ÚV KSČM v centru Prahy vět-
šinu času zeje prázdnotou, a to i v avizo-
vaných pracovních hodinách. Kontaktní

formulář na webových stránkách nefun-
guje, e-mail nefunguje, pevnou linku
nikdo nebere. Poslední, co člověku
zbývá, je asi poslat dopis. To už je ale
opravdové zoufalství. Jako by naše sdru-
žení vlastně ani nechtělo nové zájemce
do svých řad. Přitom zvlášť po volbách,
které vyhrála pravice, bude po odborářích
hájících zájmy pracujících zvýšená
poptávka a otevřou se nám nové možnos-
ti, jak socialistické myšlenky dostat více
mezi lidi. 

Pokud se nám »ROHáčům« podaří
dotáhnout naši registraci do zdárného
konce a sehnat někoho, komu budeme
moci zaplatit příspěvky, plánujeme setká-
ní odborářů - komunistů na jaro 2022.
K nejbližším plánovaným akcím patří
také konkrétní pomoc v terénu při získá-
vání nových odborářů do již existujících
odborových základních organizací. 

Pokud ale jako komunisté myslíme
pomoc pracujícím vážně, musí se vedení
OS ČMS přestat schovávat za nefunkční
weby a zneužívat odborové sdružení jako
nástroj předvolební propagandy jednot-
livců. My naši snahu být aktivní mezi
pracujícími nevzdáme, i kdyby vlastnímu
odborovému sdružení navzdory. Organi-
zování se, ať už v politických stranách,
spolcích nebo odborech je totiž cesta
k rozbití blokády individualismu. Společ-
ně toho dosáhneme více! 

LLuubboošš PPEETTŘŘÍÍČČEEKK,,
mmííssttooppřřeeddsseeddaa KKVV PPrraahhaa aa ooddbboorráářř

4. LEDNA 2022

na úterý VIZE mladých



Inspirace v dialogu 1122

V Chile se nebojíme hlasitě ozvat
Rozhovor s mladým členem Komunistické strany Chile

l AAhhoojj DDiieeggoo,, nnaa zzaaččáátteekk dděěkkuujjii zzaa
ppoosskkyyttnnuuttíí rroozzhhoovvoorruu.. MMoohhll bbyy sseess
nnáámm ttrroocchhuu ppřřeeddssttaavviitt??

Ahoj, jmenuji se Diego Salinas, je
mi 30 let. Žiju v Coyhaique (Patago-
nie, Chile/Jižní Amerika). Jsem učite-
lem historie, geografie a společen-
ských věd na střední škole. Od útlého
věku jsem byl členem různých mar-
xistických, sociálních, ekologických
a politických hnutí. Od dob dospívání
jsem Red-Skinhead (levicoví skin-
heads zaujímají militantní antifašistic-
ký a pro-dělnický postoj) a také jsem
členem Komunistické strany Chile.
l JJaakkýý jjee žžiivvoott vv CChhiillee?? MMyy vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee zznnáámmee vvaaššee vvíínnoo.. ZZnnááttee vvyy
ččeesskkéé ppiivvoo?? TTaakkéé vvíímmee,, žžee jjee uu vvááss
ppooppuulláárrnníí ffoottbbaall jjaakkoo uu nnááss.. JJssoouu lliiddéé
vv CChhiillee vvllaasstteennccii?? JJaakk ssee lliiddéé bbaavvíí??
JJaakk žžiijjíí aa pprraaccuujjíí??

Chile je země s nesmírně krásnou
přírodou. Chilané jsou velmi bojovní
lidé, kteří se každý den snaží být šťast-
ní. Území našeho státu obývají různé
původní domorodé národy jako napří-
klad indiáni Mapuche, takže bych
Chile definoval jako vícenárodnostní
zemi. Jak říkáš, chilské víno je dobře
známé a z nějakého mně neznámého
důvodu oblíbené (smích). Chile je ale
známé i tím, že se z něj vyváží měď,
mořské plody, losos a také různé
ovoce a zelenina. Pokud jde o fotbal,
Chile se proslavilo vítězstvím dvou
šampionátů na kontinentální úrovni
(Americký pohár). Hraje tu hodně
týmů a všechny mají spoustu fanouš-
ků. Já sám jsem fanoušek týmu Colo-
Colo, který hraje nejvyšší soutěž Pri-
mera División. Je zajímavostí, že klub
je pojmenován Colo-Colo podle jed-
noho z náčelníků Mapuchů. Takže
ano, fotbal je tady skutečně nejzná-
mější a velmi oblíbený sport.

Co se týče vlastenectví, asi je to
všude stejné. Někdy je zaměňováno
s pravicovými a nacionalistickými
postoji, což je pak ale jen další spor
v politickém boji pracujících lidí. Chi-
lané jsou patrioti, ale jen na večírcích
a fotbale. Takový smutný šovinismus.
Když už mluvíme o večírcích, rádi
pijeme dobré pivo, víno, dobře se nají-
me a myslím, že jsme velmi zábavní
a vřelí. Drtivou většinu času pracuje-
me, ale máme čas si užívat života, a to
pak děláme naplno. Moc mě to mrzí,
ale když o tom tak přemýšlím,
o České republice toho moc nevím.
Minimálně v oblasti historie a pití čes-
kého piva to ale musím co nejdřív
dohnat (smích).
l SS jjaakkýýmmii pprroobblléémmyy ssee ddnneess CChhiillee
ppoottýýkkáá??

Hlavní problémy souvisí s neolibe-
rálně-kapitalistickým ekonomickým
modelem. Chile je země velkých soci-
álních nerovností a bohatství je sou-
středěno do rukou několika málo
obchodníků podřízených imperialis-
mu. V roce 1980 za fašistické diktatu-
ry Augusta Pinocheta byla zavedena
přísně autoritářská politická ústava,
která i přes provedené reformy platí
dodnes a teprve v květnu jsme dostali
možnost s ní skoncovat. Touto ústa-
vou byl také ustanoven neoliberální
kapitalistický model. Chile bylo první

zemí na světě, poté Anglie a další…
Během lidových protestů a povstání
v říjnu 2019 vyšly miliony Chilanů do
ulic a požadovaly strukturální změny
současného politického a ekonomic-
kého systému za současné vlády
Sebastiána Piňery. Ten je pravicovým
politikem a zároveň jedním z nejbo-
hatších podnikatelů v zemi. Kromě
klimatické a sociální krize se přidala
i zdravotní krize COVID-19, která
problémy celého systému dále pro-
hloubila. Hlavní výtky a boje dnes
směřují proti privatizaci sociálních
práv (zdraví, bydlení, vzdělání), která
přešla do soukromých rukou a kde stát
zasahuje minimálně. Další témata
souvisí s korupcí různých institucí
(politici, vojenské síly, firmy), obra-
nou životního prostředí, feministic-
kým bojem žen nebo starobními
důchody. K tomu se přidává růst fašis-
tické pravice nostalgické po diktátoro-
vi Pinochetovi. No pasarán! 
l VVíímm,, žžee jjssii ččlleenneemm kkoommuunniissttiicckkéé
ssttrraannyy,, kktteerráá ssii vvee vvaaššíí zzeemmii pprrooššllaa
kkrruuttoouu hhiissttoorriiíí.. JJaakkáá jjee kkoommuunniissttiicckkáá
ssttrraannaa ddnneess?? ZZ jjaakkýýcchh kkoořřeennůů vvyyrrůůssttáá??

Komunistická strana Chile vznikla
z kořenů Socialistické dělnické strany
v roce 1912. V roce 1922 se pod vli-
vem bolševické revoluce stala Komu-
nistickou stranou. Ve své historii byla
součástí vlád a koalic, jako je Lidová

fronta v roce 1936, na vládních pozi-
cích v letech 1946 až 1947 a za socia-
listy Salvadora Allendeho v letech
1970 až 1973 a nedávno ve vládě
Michelle Bachelet v letech 2013-2018.
Dnes je strana součástí volební koalice
»Apruebo Dignidad« (Schvalujeme
důstojnost). Historie strany ale byla
velmi komplikovaná. V různých obdo-
bích byla dokonce její činnost postave-
na mimo zákon. Naposledy v roce
1973, kdy americká CIA, zahraniční
kapitál a místní buržoazie spolu
s armádou vyvolaly převrat, který
ukončil socialisticko-demokratický
projekt Salvadora Allendeho a který

odstartoval jedno z nejtěžších a nejs-
mutnějších období v naší historii.
l JJaakkéé mmáá kkoommuunniissttiicckkáá ssttrraannaa
vv zzeemmii ppoossttaavveenníí?? NNeeddáávvnnoo jjssttee ssllaavvii--
llii vveellkkýý úússppěěcchh,, kkddyyžž IIrraaccíí HHaasssslleerr
vvyyhhrráállaa vvoollbbyy vv SSaannttiiaagguu,, pprreezziiddeenn--
tteemm ssee ssttaall kkaannddiiddáátt vvaaššíí vvoolleebbnníí kkoo--
aalliiccee GGaabbrriieell BBoorriicc.. JJee CChhiillee nnaa cceessttěě
kk ssoocciiaalliissmmuu?? 

V posledních letech se straně daří.
Dnes má šest starostů, mezi nimi
vyniká postava Daniela Jadue (půvo-
dem Palestinec a bývalý kandidát na
prezidenta) a samozřejmě Irací Hass-
ler, která je starostkou v hlavním
městě Chile. Komunistická strana
zaznamenala v parlamentních volbách
úspěch, v Poslanecké sněmovně
vzrostla z devíti na 12 poslanců, bude
mít dva senátory, je většinovou stra-
nou v rámci koalice Apruebo Digni-
dad a je jednou z největších politic-
kých stran v afiliaci a bojovnosti.
Bohužel si ale příliš optimismu nemů-
žeme dovolit. Chile musí ještě přejít
k plné demokracii, která zajistí
základní sociální práva pro své obyva-
tele. Představa socialismu naše obča-
ny stále děsí, to kvůli neuvěřitelně
silné antikampani za doby diktatury
Augusto Pinocheta i pak od 90. let,
kdy přišel k moci individualismus
a kapitalistický neoliberální model.
Velkou naději na politickou obrodu

země spatřujeme také
v přípravě nové poli-
tické ústavy, která
ukončí dědictví Pino-
cheta a pravice.
l KKoolliikk mmááttee vvee
ssttrraanněě mmllaaddýýcchh
ččlleennůů?? JJaakk ssee zzaappoojjuu--
jjíí ddoo ččiinnnnoossttii?? NNeebboo
jjssoouu ssppííššee ssyymmppaattii--
zzaannttyy??

M l á d e ž n i c k ý m
křídlem strany je
Juventudes Comuni-
stas de Chile, JJ.CC.,
také neformálně
známá jako »La
Jota«. Já jsem sou-
částí této mládežnic-
ké skupiny nikdy
nebyl, protože jsem
hned vstoupil do stra-
ny, ale dovolím si tvr-
dit, že mladých lidí
jsou tisíce po celé
republice a podle
některých údajů je to
nejpočetnější mláde-
žnická organizace

v porovnání s ostatními tradičními
politickými stranami v Chile. Spousta
mladých lidí se integruje a zapojuje
různými způsoby. La Jota je hojně
zastoupena ve studentském hnutí,
ekologických organizacích, ve skupi-
nách feministek i na dalších frontách,
jako je např. ta kulturní (hudba, graf-
fitti atd.), která oslovuje mainstreamo-
vou mládež, aby přijala myšlenky
marxismu-leninismu a socialismu pro
21. století. Čelní představitelé La Joty,
a to i ti bývalí, ti nejvýraznější a nej-
známější, jsou dnes voleni do veřej-
ných funkcí jako zastupitelé, radní,
starostové atd. 

l VVíímm,, žžee jjssii ssáámm kkaannddiiddoovvaall
vv ppoosslleeddnníícchh vvoollbbáácchh.. JJaakk jjssii vveeddll
kkaammppaaňň?? VV uulliiccíícchh?? OOnnlliinnee?? AA jjaakk jjssii
bbyyll úússppěěššnnýý??

Ano, v komunálních volbách jsem
byl jedním z 26 kandidátů v mém
okrese. Kandidovali jsme v již zmíně-
né volební koalici Apruebo Dignidad,
tvořené převážně komunisty a dalšími
antineoliberálními levicovými politic-
kými hnutími. Osobně jsem neuspěl,
protože jsem získal pouze 1,46 %
hlasů, ale dokázali jsme v našem
okrese získat jeden ze tří mandátů.
Díky tomu budeme moci lépe prosa-
zovat náš program jako koalice na
krajské i celostátní úrovni. Nad rámec
volebního hlasování si nejvíce cením
toho, že jsem mohl
v každodenní debatě se
sousedy představovat
naše požadavky a ná-
vrhy, které dláždí cestu
k socialistickému, lido-
vému a demokratickému
Chile v rámci třídního
a antifašistického boje.
Kampaň probíhala v uli-
cích i přes internet, zasá-
hla téměř celý můj re-
gion a samozřejmě jsme
ji přizpůsobili všem
nezbytným ochranným
opatřením v rámci
COVID-19. Malování (ať
už na plátno nebo zdi)
vnímám jako zbraň pro-
pagandy. Jako muralista
se inspiruji u Brigadas
Ramona Parra (umělecká
odnož komunistické stra-
ny a její mládeže pojme-
novaná po mladé komu-
nistce Ramoně Parra
zavražděné během
masakru na Plaza Bulnes
v lednu 1946), která se
zrodila v kontextu viet-
namské války a kampaně na podporu
soudruha Salvadora Allendeho.
l PPřřeeddssttaavviill bbyyss nnáámm ppáárr oossoobbnnoossttíí
cchhiillsskkééhhoo dděěllnniicckkééhhoo hhnnuuttíí,, kktteerréé ssáámm
ppoovvaažžuujjeešš zzaa iinnssppiirraattiivvnníí??

Luis Emilio Recabarren a Teresa
Flores – průkopníci chilského dělnic-
kého hnutí, Victor Jara - chilský
komunistický básník, zpěvák a hudeb-
ní skladatel, Salvador Allende – soci-
alistický prezident Chile v letech
1970-1973, Gladys Marin - generální
tajemnice Komunistické strany Chile
v letech 1994–2002, Clotario Blest –
sociální aktivista a odborář.
l VV pprroossiinnccii sscchhvváálliill cchhiillsskkýý ppaarrllaa--
mmeenntt ssňňaattkkyy hhoommoosseexxuuáállůů.. JJee ttoo ttéémmaa
pprroo kkoommuunniissttiicckkéé hhnnuuttíí?? VV ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee jjssoouu nněěkktteeřříí kkoommuunniissttéé
vveellmmii kkoonnzzeerrvvaattiivvnníí aa pprráávvaa mmeennššiinn
vvnníímmaajjíí jjaakkoo lliibbeerráállnníí aaggeenndduu zzhhýýččkkaa--
nnééhhoo zzááppaadduu..

Ano, komunistická strana byla vel-
kým propagátorem toho, aby se rovné
manželství stalo zákonem. V Chile
věříme v právo na svobodnou lásku,
ale také uznání rovnosti a práv pro
všechny. Být zde konzervativní je

synonymem autoritářství a pravico-
vých názorů, proto vyzýváme naše
soudruhy, aby opustili tmářské pozice.
Boj hnutí LGBTQ+ a feministický
třídní boj je rozhodně součástí našeho
revolučního programu.
l CCoo bbyyss nnaa zzáávvěěrr rráádd vvzzkkáázzaall nnaa
ddrruuhhoouu ssttrraannuu ssvvěěttaa,, mmllaaddýýmm lliiddeemm
vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee??

Nakonec bych ti chtěl poděkovat, že
jsme mohli udělat tento rozhovor. Urči-
tě bych rád všechny vyzval, aby si
vyhledali informace o tom, jak byly
a jsou prosazovány marxistické myš-
lenky v Latinské Americe.  Dozví se, že
neberou v úvahu pouze dělnickou třídu,
ale také celý soubor utlačovaných a dis-
kriminovaných menšin (ženy, domo-

rodci, černoši, mládež, LGBTQ+ atd.).
To vše v zájmu vytvoření jedinečného
projektu, který nám umožní pokročit
směrem k socialismu. Chile dnes zaží-
vá období plné volebních změn. Také
zde narostl fašistický populismus a je
třeba proti němu bojovat na všech fron-
tách. Nejen na ulicích, ale i ve volbách.
Usilovat o dobrý volební výsledek není
v rozporu s naší tradicí ani s tradicí
komunistů, protože je dnes naopak
velmi důležité získat pozici, ve které
dokážeme vytvářet veřejnou revoluční
propagandu a tak demaskovat pozice
neoliberálního buržoazního řádu.

»My bolševici jsme se účastnili
práce i v těch nejkontrarevolučnějších
parlamentech a zkušenosti ukázaly, že
taková účast byla pro stranu revoluční-
ho proletariátu nejen prospěšná, ale
právě po první buržoazní revoluci
v Rusku (1905) přímo nezbytná, neboť
napomohla přípravě druhé buržoazní
revoluce (únor 1917) a poté i revoluce
socialistické (říjen 1917).« - Lenin

HHaassttaa llaa VViiccttoorriiaa SSiieemmpprree!!

PPřřiipprraavviillaa PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ



Mladý úhel pohledu 1133

Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Na tomto místě budete v budouc-
nu potkávat můj pravidelný slou-
pek o tom, co mě zasáhlo v posled-
ním týdnu. Vzhledem k tomu, že
dnešní vydání je pilotním číslem
VIZE mladých, připravovaným
s předstihem a máme tu začátek
nového roku, řekl jsem si, že by
bylo dobré ten minulý bláznivý rok
trochu zrekapitulovat. Jaký rok to
byl pro mě, ne už tak mladého
komunistu? Byl to rok volební,
covidový i sjezdový a povím vám,
že všechny tyto události způsobily

pořádný společenský vichr. Začnu covidem. Druhý rok s koronavi-
rem už nebyl takový společenský šok jako ten první. Prostě přišel
takový pocit, jako když se vedle vás nastěhují hodně hluční souse-
dé. Už jsme zjistili, že stěžovat si nemá moc smysl a spíš se tak
nějak učíme žít v permanentním naštvání a nepohodlí. Ze slibova-
ného sprintu se stává maraton a cíl se vzdaluje rychleji než zvládá-
me běžet. No, i celospolečenská deprese má své historické místo
a třeba přinese v budoucnu něco plodného, kdo ví. Pak to byl rok
volební. Na tomto poli tedy levice dostala tak na zadek, jak už dlou-
ho ne. Totálně jsme pohořeli my, komunisté, na svoje dno si ale sáhli
i sociální demokraté, zelení a funglnový levicový počin Levice se
zdatně popral o poslední místo s Cibulkou. Skoro to vypadá, jako
kdyby v Čechách lidé o levici moc nestáli, nebo minimálně nestáli
o nudnou levici, která nemá odvahu a tah na branku. Uvidíme, s čím
vyrukujeme za čtyři roky. Nebo možná už dřív? Ruku v ruce s tím
jde i náš slavný mimořádný sjezd. To pro mě bylo asi jediné politic-
ké světýlko v nekonečné noci zmaru. To, že komunistická strana
odhodila špatně padnoucí sako unaveného muže v důchodovém
věku a oblékla rudé šaty revoluce, je podle mého to nejlepší, co
mohla udělat. Doufám, že tím skončila doba politického zimního
spánku a přichází jaro. Možná se mi díky tomu povede dát na chvil-
ku nihilistické pocity stranou a i v mém srdíčku unaveného hospod-
ského zažehne tahle jiskra nějaký ten plamínek.

Ladislav Zápotocký vykročil
správnou cestou

V lednu 2022 si připomí-
náme 170. výročí průkopní-
ka českého dělnického hnutí
Ladislava Zápotockého, otce
jednoho ze zakladatelů
Komunistické strany Česko-
slovenska a prezidenta Čes-
koslovenské republiky Anto-
nína Zápotockého, který
o svém otci napsal knihu
Vstanou noví bojovníci. 

Ladislav Zápotocký se
narodil 12. ledna 1852
v Praze do krejčovské rodi-
ny, což zformovalo jeho vztah k dělnic-
kému hnutí a ve svých 21 letech vstoupil
do vydavatelství Dělnických listů,
později se podílel na založení dělnické-
ho čtrnáctideníku Budoucnost. 

Největším dílem Ladislava Zápotocké-
ho bylo však založení Sociálně-demo-
kratické strany českoslovanské
v Rakousku 7. dubna 1878 v břevnov-
ském hostinci u Kaštanu. Tato strana
byla vůbec první stranou slovanského
organizovaného dělnického hnutí a čeští
pracující se tak jako první z národů slo-
vanských zapojili organizovaně do boje
proti kapitalistickému systému. Sociální
demokraté se ihned pustili do boje za
práva pracujících, za demokratizaci státu
a ukončení národnostního útlaku. I proto
se brzy dostal Ladislav Zápotocký do
konfliktu se zákony rakouského mocnář-

ství a v roce 1879 byl za
účast na ustavujícím
sjezdu sociální demokra-
cie zatčen a odsouzen do
vězení na dva měsíce.
Podruhé byl zatčen roku
1881, ve stejný den zem-
řel i jeho nevlastní otec,
a následujícího roku
odsouzen na 18 měsíců
za urážku císaře, pobu-
řování a tajné spolčová-
ní. Během tohoto druhé-
ho vězení Zápotockému

umírá také jedna z dcer. Jenže i to přišlo
rakouským úřadům jako nedostatečné
a Zápotocký je ihned po propuštění
vykázán z Prahy. S rodinou tedy přesídlí
do Chebu,ze kterého jsou po 14 dnech
vykázáni také a musí se tak usídlit
v Zákolanech.  Zde zůstává od politiky
izolován až do roku 1900, kdy se podaří
zrušit jeho zákaz pobytu v Praze. Zápo-
tocký se opět organizuje v dělnickém
hnutí vedením odborové organizace
a přispíváním do novin. Roku 1906 je
však postižen záchvatem mrtvice a je
donucen ukončit práci a o deset let
později umírá.

Úspěchy strany, kterou Ladislav Zápo-
tocký zakládal, rozhodně nejsou přehléd-
nutelné. Byla to právě sociální demokra-
cie, která vyzývala k demonstracím
v roce 1905, díky kterým bylo v Předli-

tavsku prosazeno všeobecné a rovné
volební právo pro muže. Naopak sociální
demokracie zcela selhala v období první
světové války, kdy se i marxisté ve vede-
ní strany postavili zcela za Rakousko-
Uhersko a díky tomuto selhání připadlo
vedení strany s koncem války jejímu pra-
vicovému křídlu. Čeští marxisté si však
své chyby uvědomili, byli schopni je ref-
lektovat a s porážkou se nesmířili.
Konečně v roce 1921, po sporech s pra-
vicovým vedením sociální demokracie,
se od sociálně demokratické strany
odtrhli a založili Komunistickou stranu
Československa, sdružující komunisty
všech národností v Československu.
KSČ vyhrála hned první volby, kterých
se účastnila, tedy doplňovací volby
v Podkarpatské Rusi 1924 a v jejích prv-
ních celostátních volbách se umístila
druhá, před sociálními demokraty. 

S příchodem nového roku a počátkem
nového století komunistické strany si
z těchto událostí musíme vzít příklad.
Nesmíme se s neúspěchem smířit, musí-
me reflektovat kroky, které vedly k naší
porážce v posledních volbách a poučit
se z nich. Náš cíl, tedy spravedlivá spo-
lečnost a emancipace všech lidí, JE
správný. A na nás je zaujmout také sprá-
vnou cestu a dokončit dílo započaté
lidmi jako byl Ladislav Zápotocký. Čest
jeho památce. RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, 

ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

Procházka centrem 
tuzemského kapitalismu

Nevím, jak to máte vy, ale já si nejlépe utříbím myšlenky, když chodím.
Jeden takový moment jsem měl před nedávnem v Praze, kam jsem se z pra-
covních důvodů vydal. Jdu po ulici a u toho míjím plné výlohy se spoustou
zboží, které nikdo nekupuje a davy lidí bez výrazu, většinou se sluchátky
nebo zírající do mobilu. Jako kdyby tam vůbec nebyli. Nedivím se, ono není
moc na co se koukat. Zastavuji u jedné z výloh. Nabízí mi ke koupi 2+1 na
okraji Prahy za 5 290 000 Kč. Otřesu se nad tou cenou, která by pro mě zna-
menala hypotéku do konce života.

Sleduji mladíka, který je podle pohybů na dojezdu perníkové dávky
a žebrá peníze od kolemjdoucích, kteří ho bez výjimky ignorují. Proudy lidí
směřují kvapem dál, hlavně být co nejrychleji z ulice. Několik bezdomovců,
kteří se tu okolo také motají, tu možnost nemá. Jeden z nich mi připomíná
pána, se kterým jsem se zapovídal dnes v parku u stromu, kam jsme se oba
rozhodli jít vykonat malou potřebu. I mě donutily okolnosti - v jistém fastfo-
odu totiž musíte použít toaletu, než zaplatíte objednávku. Nebo si pak objed-

nat znovu, když se vám chce později. To abyste dokázali, že nejste chudák, který jen přišel zneužít jejich so-
ciální zařízení.

Jak tak sleduji cvrkot, kladu si otázku, co se to s tou naší společností stalo. To, že si nemůžu bezplatně dojít
na toalety v restauraci, kde jsem zákazník, to je jen taková nedůležitá malichernost. Jen špička ledovce celé-
ho systému, který se snaží o maximalizaci zisku za každou cenu, bez ohledu na lidi. Kdy ale nastal ten zlom,
že věci, které jsou naprosto alarmující, jsou společností všeobecně přijímané jako norma?

Člověk si prostě asi časem zvykne na všechno. Na lidi bez domova umírající na ulici, na drogami zničené
existence. A také na to, že současná vláda s tím nic neudělá. A už to od ní ani nikdo nečeká. Lidé si zvykli, že
takhle věci prostě jsou. Nasadí si sluchátka, čumák přilepí k obrazovce svého smartphonu a kvapí do své so-
ciální bubliny.

Přicházím k budově ve vnějším centru a něco mi říká, že jak ten den hezky začal, tak stejně bude i pokra-
čovat. Zvláště pokud jako odborář jednáte s nadnárodním gigantem, jehož primárním cílem je odvést z naší
země co nejvíce peněz na dividendách (ročně je to celkem skoro 300 miliard korun). Nejspíš se ani tento rok
nepovede vyjednat navýšení mezd nad normu určenou zákonem. Nu což, alespoň nás může těšit pocit, že
máme v naší zemi dostatek levných banánů. Ty nám (snad) nikdo nevezme.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, ččlleenn OOVV KKSSČČMM MMoosstt

Tvrdohlaví kluci z Baskicka
Núcleo Terco je proletářská rocková hudební

skupina z Baskicka. K dělnickému hnutí se
hlásí nejen ve svých textech, ale i používáním
symbolů mezinárodního dělnického hnutí –
srpu a kladiva. Členové
kapely jsou samozřejmě
striktními antifašisty
a připomínají nezaměni-
telnou úlohu Sovětského
svazu na osvobození
Evropy od německého
nacismu. 

Kapela funguje od
roku 2002, kdy vydala
první album Directo
desde La Lavandería
nahrané živě ve společen-
ském centru v madridské
čtvrti Vallecas. Druhé
album vyšlo ve stejném
roce pod názvem Stalin-
grad 1943. Následovalo
Abriendo Fuego, vydané v říjnu 2003. V břez-
nu 2008 vyšlo čtvrté album La Commission de
la Estaca. Na konci roku 2012 vydali dvě samo-
statné písně na vinylu: Blood Committee of
Vallekas a Leningrad rockers. Po krátké pauze
v činnosti kapely vyšlo v srpnu 2014 páté
album s názvem Terco. 

Kapelu netvoří profesionální muzikanti, ale
pracující z různých oborů. To, že nejsou profe-
sionálové, ale není na překážku. Cílem kapely
je šířit myšlenky třídní podstaty a antifašismu,
což jí odlišuje od mnoha jiných rockových,

punkových a Oi! kapel, které produkují podob-
nou muziku, ovšem ústředními tématy je zába-
va a bitky.

Nucleo Terco je pro svůj hudební elán, tvrdou
a přesto rytmickou
muziku s radikálními
texty a chytlavými ref-
rény oblíbená po celém
světě. Kapela v čistě
mužském složení si
zahrála např. po celém
Pyrenejském poloostro-
vě, v Berlíně, Římě,
Miláně, Moskvě, Mar-
seille, Mexico City,
Stockholmu, Santiagu
de Chile, Bogotě.
V České republice jsme
je (zatím) hrát neslyšeli.

Koho by kapela Nuc-
leo Terco zaujala, stačí
zadat její jméno do You-

Tube, kde jsou k poslechu všechna její alba,
některé písně i s oficiálními videoklipy. ((pppp))

Zastupitelstvo města Kroměříže
dne 9. 12. bylo zajímavé a nároč-
né. Poměrně snadno prošly body
ohledně dotačních programů
města Kroměříže a k financování
mobilní paliativní péče (přestože
jsem měl u paliativy značné výhra-
dy k vágnosti formulace ohledně
výpočtu výše příspěvku, hospico-
vá péče jistě stojí za podporu).
Horší to bylo s žádostí provozova-
telů nízkoprahového centra pro
mládež. Tato práce s rizikovou
mládeží nestála většině zastupitelů
za podporu, i když je velmi potřebná a kapaci-
ta pracovníků nedostačuje. Příslib spolufinan-
cování rekonstrukce loděnice na Bágráku patří-
cí Jachetnímu klubu, jedinému svého druhu
v celém kraji, taktéž potřebný, už naštěstí pro-
šel.

Bitva se rozpoutala u rozpočtu. Návrh jako
obvykle nebyl příliš investiční, jako obvykle
bylo proneseno srovnání s rozpočtem jiného

města, tentokrát ne zástupcem
ANO Haškem, ale lidovcem
Motyčkou. Hlavním jablkem
sváru se stala jediná položka
rozpočtu, milion na památník
biskupa Karla II. z Lichtenštej-
na-Kastelkornu. Zastánci
památníku argumentovali tím,
že zmíněný biskup se zasloužil
o stavební rozvoj Kroměříže,
někteří dokonce hodnotili zmí-
něného biskupa jako znovuza-
kladatele Kroměříže, a že šlo
o vzdělaného člověka. To vše je

pravda, jenže biskup Karel má jeden zásadní
škraloup - podíl na mimořádně krutých losin-
ských čarodějnických procesech. Lze jej ozna-
čit za přímo odpovědného za smrt Kryštofa
Lautnera, který se jako katolický duchovní nao-
pak postavil proti procesům, takže se s ním cír-
kev vypořádala jednoduše - také jej upálila za
čarodějnictví. Aby bylo jasné - z mého pohledu
není historie černobílá, osobnosti je třeba vní-

mat v dobovém kontextu a úvodní označení
»biskup upalovač« je značně zjednodušené.
Stinné stránky biskupa Karla budou už navždy
součástí dějin, stejně jako ty kladné. Dle mého
názoru ovšem tato osobnost takový monument
nezaslouží - což neznamená, že si zaslouží
zapomenutí. Je možné si jej připomenout
pamětní deskou za desetitisíce, konferencí his-
toriků, muzejní expozicí, ale ne památníkem za
milion. Upozorňoval jsem i na další souvislosti
- že vnášení novodobých objektů do historické-
ho centra může být kontraproduktivní, že staro-
stovi bylo líto dát blbých 20 tisíc na dokumen-
tární film o některých osobnostech kroměřížské
historie, že kritizoval, že mnou podpořené zvý-
šení platů popelářů stálo milion korun, že
během stejného zastupitelstva prohlásil, jak se
muselo v návrhu rozpočtu škrtat. Starosta se
ovšem nesnažil svůj postoj podpořit racionální-
mi argumenty, kde by jasně vysvětlil, co je na
biskupovi tak skvělého, že musí mít památník
za milion. Protiargumenty starosty byly směšné
až agresivní - biskup prý byl »osvícený« (co by

na to asi řekli skuteční osvícenci jako Voltai-
re?), památník sem přitáhne návštěvníky
(zámek je nuda, ale pojedeme se podívat na
památník?), sochaře Olivu prý starosta zná na
rozdíl od filmaře Maliny. Co opravdu nebylo na
kroměřížském zastupitelstvu zvykem, že sta-
rosta vytáhl i primitivní antikomunismus - »vy
jste mladý komunista, vy jste tady stavěli
památníky a nikoho jste se na nic neptali«, na
což jsem prohlásil, že s diskuzí končím, proto-
že zde není zjevně ochota diskutovat racionál-
ně.

Nicméně proti památníku biskupa se postavi-
li i zelený Kreml a koaliční ex-socdem Sehna-
lová - a to už se starosta zalekl, že by mu roz-
počet nemusel projít, kdyby jej nepodpořili ani
někteří koaliční zastupitelé. Památník tak byl
z rozpočtu škrtnut, částka se přesunula do
rezervy a rozpočet prošel i hlasem mým. Tím se
zabránilo hlasování o variantě s památníkem. 

(Celý text na fb.me/michalkostkakromeriz)
MMiicchhaall KKOOSSTTKKAA,, zzaassttuuppiitteell mměěssttaa 

KKrroomměěřříížžee zzaa KKSSČČMM 

Socha pro biskupa upalovače neprošla

UKÁZKA Z PÍSNĚ - DEN VÍTĚZSTVÍ
»Den, kdy se protrhne hráz,
utlačovatelé dostanou strach.
Miliony vykořisťovaných pozvednou pěst,
s vědomím, že jejich hlas je konečně slyšet.
Zchátralé struktury kapitalismu
budou rozbity tím tlakem 
a svrženy do propasti.«
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Dávat dobrý příklad je nejlepší motivace
S koncem roku přichází tra-

dičně na řadu i bilancování, co
se v uplynulém roce povedlo, co
nepovedlo a především co nás
čeká v roce nadcházejícím.
Hodnocení aktivit Komise mlá-
deže ÚV KSČM a obecně mla-
dých členů strany tak není
výjimkou.

Rok 2021 byl bohužel dalším
z roků »covidových«. Mnoho
aktivit bylo paralyzováno jed-
nak různými restrikcemi ze
strany státu, ale také tím, že si
lidé tak nějak zvykli být v izo-
laci a nesdružovat se. Přesto
všechno se ale podařilo mnoho
pěkných akcí v rámci komunis-

tického hnutí mladých uspořá-
dat. 

V lednu jsme se přidali
k vyjádření solidarity se zaměst-
nanci pošty, kteří čelili velkému
tlaku propouštění a snižování
mezd. Únor patřil mezinárod-
ním solidárním akcím, kdy jsme
podpořili soudruhy v Indii po
státní razii na levicové novináře
a také španělského komunistic-
kého umělce Pablo Hasela,
který byl zatčen za kritiku špa-
nělské monarchie.  Přidali jsme
se také k mezinárodní iniciativě
Red Books Day a četli Manifest
komunistické strany na pokračo-
vání. Ke květnovému stému
výročí založení KSČ jsme při-
pravili informacemi nabitý web
KSC100let.cz. Zúčastnili jsme
se desítek akcí oslavujících svá-

tek nám nejmilejší – První máj
i piet k výročí konce druhé svě-
tové války. A pak už jsme se
naplno věnovali předvolební
kampani. Pevně věřím,
že všichni mladí čle-
nové strany se sna-
žili vnést do ní tro-
chu vlastní inicia-
tivy a elánu. Na
p o m y s l n o u
»bednu« to ale
nestačilo, což jsme
sebe/kriticky zhod-
notili hned další
víkend po volbách na
Celostátním setkání mládeže. 

Kde se znovu lámal chléb, byl
mimořádný sjezd KSČM. Jeho
výsledek musel zákonitě vlít
čerstvou krev do žil všem napříč
stranou. Ačkoliv se některé

změny mohou v danou chvíli
zdát příliš dramatické, věříme,
že jsou vždy k lepšímu. Vždyť

se ohlédněme ve vlastním
životě. Nebýt všech

těch dramatických
zvratů v něm,

nejsme dnes
takoví jací
jsme – plní

z k u š e n o s t í ,
v z p o m í n e k

a moudrosti. 
A přesně to nás

čeká v nadcházejí-
cím roce! Nabývání

nových zkušeností, sdílení
nových zážitků, ze kterých se
budeme moci poučit i na jejich
základě pokračovat krůček po
krůčku dál. A to by mělo být
i předsevzetí do roku 2022 –

nepřestat! Nepřestat objevovat,
sdílet, pracovat, učit se
a seznamovat se s novými
inspirativními soudruhy a sou-
družkami. 

Dnešní doba rozvoji komunis-
tického hnutí příliš nepřeje. Set-
káváme se s tím na každém
kroku. Někteří mladí lidé mají
strach se projevit, někteří bohu-
žel vzali za své hodnoty dnešní-
ho systému a nechtějí pracovat
zadarmo, jiní se po letech potá-
cení ode zdi ke zdi cítí vyhořelí.
Musíme ale dál věřit síle dobré-
ho příkladu. Neúnavně pracovat,
vysvětlovat, přesvědčovat, a to
i přes vlastní nepohodlí a jisté
oběti. Jen tak se výsledek dosta-
ví. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,,

ppřřeeddsseeddkkyynněě KKoommiissee 
mmllááddeežžee ÚÚVV KKSSČČMM



Přehled sportovních událostí v roce 2022 – I.
28. 12. - 4. 1. Švýcarsko,

Německo, Itálie - Tour de Ski
v běhu na lyžích.

29.12. - 6. 1. Německo,
Rakousko - Závod SP a Turné
čtyř můstků ve skocích na
lyžích.

1. 1. - 14. 1. Saúdská Arábie
- Rallye Dakar.

12. 1. - 15. 1. Tallinn (Eston-
sko) - Mistrovství Evropy
v krasobruslení.

1133.. 11.. -- 3300.. 11.. MMaaďďaarrsskkoo,,
SSlloovveennsskkoo -- MMiissttrroovvssttvvíí EEvvrroo--
ppyy hháázzeennkkáářřůů..

1144.. 11.. NNoommiinnaaččnníí pplléénnuumm
ČČOOVV nnaa zziimmnníí oollyymmppiijjsskkéé hhrryy
vv PPeekkiinngguu..

17. 1. - 30. 1. Melbourne
(Austrálie) - Tenisový grand-
slamový turnaj Australian
Open.

21. 1. - 23. 1. Monte Carlo
(Monako) - Rallye Monte
Carlo, úvodní podnik mistrov-

ství světa v automobilových
soutěžích.

29. 1. - 30. 1. Fayetteville
(USA) - Mistrovství světa
v cyklokrosu.

3. 2. - 12.2. Abú Zabí (SAE)
- Fotbalové mistrovství světa
klubů.

4. 2. - 20. 2. Peking (Čína) -
XXIV. zimní olympijské hry.

1133.. 22.. BBeeddřřiicchhoovv -- JJiizzeerrsskkáá
ppaaddeessááttkkaa,, zzáávvoodd SSkkii CCllaassssiiccss
vv ddáállkkoovvéémm llyyžžoovváánníí ((5500 kkmm))..

13.2. Inglewood (USA) -
Super Bowl, finále ligy ame-
rického fotbalu NFL.

25. 2. - 27. 2. Švédsko -
Švédská rallye, podnik mist-
rovství světa v automobilo-
vých soutěžích.

3. 3. - 6. 3. Hamar (Norsko)
- Mistrovství světa v rychlo-
bruslařském víceboji.

44.. 33.. -- 55.. 33.. AArrggeennttiinnaa --
ČČeesskkoo,, uuttkkáánníí kkvvaalliiffiikkaaccee tteennii--
ssoovvééhhoo DDaavviissoovvaa ppoohháárruu..

6.3. Losail (Katar) - Velká
cena Kataru, úvodní závod
mistrovství světa silničních
motocyklů.

10. 3. - 13. 3. Vikersund
(Norsko) - Mistrovství světa
v letech na lyžích.

18. 3. - 20.3. Bělehrad (Srb-
sko) - Halové mistrovství
světa v atletice.

1199.. 33.. ŠŠppiinnddlleerrůůvv MMllýýnn --
ZZáávvooddyy SSPP vvee ssnnoowwbbooaarrddiinngguu
((ssllooppeessttyyllee))..

20. 3. Sáchir (Bahrajn) -
Velká cena Bahrajnu, úvodní
závod mistrovství světa vozů
formule 1.

20. 3. Mandalika (Indoné-
sie) - Velká cena Indonésie,

závod mistrovství světa silnič-
ních motocyklů.

23. 3. - 26. 3. Montpellier
(Francie) - Mistrovství světa
v krasobruslení.

2244.. 33.. SSttoocckkhhoollmm ((ŠŠvvééddsskkoo))
-- ŠŠvvééddsskkoo -- ČČeesskkoo,, sseemmiiffiinnáállee
ppllaayy ooffff oo ppoossttuupp nnaa mmiissttrroovv--
ssttvvíí ssvvěěttaa vvee ffoottbbaallee..

27. 3. Džidda (S. Arábie) -
Velká cena Saúdské Arábie,
závod mistrovství světa vozů
formule 1.

29. 3. Finále play off
o postup na mistrovství světa
ve fotbale.

3. 4. Termas de Río Hondo
(Argentina) - Velká cena
Argentiny, závod mistrovství
světa silničních motocyklů.

7. 4. - 10. 4. Augusta (USA)
- Masters, golfový turnaj kate-
gorie major.

10. 4. Melbourne (Austrálie)
- Velká cena Austrálie, závod
mistrovství světa vozů formu-
le 1.

10. 4. Austin (USA) - Velká
cena Ameriky, závod mistrov-
ství světa silničních motocyk-
lů.

1155.. 44.. -- 1166.. 44.. ČČeesskkoo -- VVeellkkáá
BBrriittáánniiee,, uuttkkáánníí kkvvaalliiffiikkaaččnnííhhoo
kkoollaa tteenniissoovvééhhoo PPoohháárruu BBiilllliiee
JJeeaann KKiinnggoovvéé..

22. 4. - 24. 4. Chorvatsko -
Chorvatská rallye, podnik
mistrovství světa v automobi-
lových soutěžích.

24. 4. Imola (Itálie) - Velká
cena Emilie-Romagny, závod
mistrovství světa vozů formu-
le 1.

24. 4. Portimao (Portugal-
sko) - Velká cena Portugalska,
závod mistrovství světa silnič-
ních motocyklů.

29. 4. - 1. 5. Sofia (Bulhar-
sko) - Mistrovství Evropy
v judu.

1. 5. Jerez (Španělsko) -
Velká cena Španělska, závod
mistrovství světa silničních
motocyklů.

44.. 55.. -- FFiinnáállee ččeesskkééhhoo ffoottbbaa--
lloovvééhhoo ppoohháárruu MMOOLL CCuupp

7. 5. - 29. 5. Itálie - Cyklistic-
ký etapový závod Giro d’Italia.

8.5. Miami (USA) - Velká
cena Miami, závod mistrovství
světa vozů formule 1.

1133.. 55.. -- 1155.. 55.. NNoovvéé MMěěssttoo 
nn.. MMoorr.. -- ZZáávvooddyy SSPP vv ccrroossss
ccoouunnttrryy hhoorrsskkýýcchh kkooll..

13. 5. - 29. 5. Helsinky,
Tampere (Finsko) - Mistrov-
ství světa v hokeji.

13. 5. Dauhá (Katar) -
Úvodní mítink atletické Dia-
mantové ligy.

13. 5. - 29. 5. Fukuoka
(Japonsko) - Mistrovství světa
v plaveckých sportech.

15. 5. Le Mans (Francie) -
Velká cena Francie, závod
mistrovství světa silničních
motocyklů.

18. 5. Sevilla (Španělsko) -
Finále fotbalové Evropské
ligy.

1199.. 55.. -- 2222.. 55.. RRaaččiiccee -- ZZáávvoo--
ddyy SSPP vv rryycchhlloossttnníí kkaannooiissttiiccee..

19. 5. - 22. 5. Tulsa (USA) -
PGA Championship, golfový
turnaj kategorie major.

20. 5. - 22. 5. Portugalsko -
Portugalská rallye, podnik
mistrovství světa v automobi-
lových soutěžích.

22. 5. - 5. 6. Paříž (Francie)
- Tenisový grandslamový tur-
naj French Open.

22. 5. Barcelona (Španěl-
sko) - Velká cena Španělska,
závod mistrovství světa vozů
formule 1.

25. 5. Tirana (Albánie) -
Finálové utkání fotbalové
Evropské konferenční ligy.

2266.. 55.. -- 2299.. 55.. OOssttrraavvaa -- TTuurr--
nnaajj PPrroo TToouurr vv pplláážžoovvéémm
vvoolleejjbbaalluu..

26. 5. - 29. 5. Liptovský
Mikuláš (Slovensko) - Mist-
rovství Evropy ve vodním sla-
lomu.

2288.. 55.. PPrraahhaa -- GGrraanndd PPrriixx
ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy,, zzáávvoodd MMSS nnaa
pplloocchhéé ddrráázzee..

28. 5. Petrohrad (Rusko) -
Finále fotbalové Ligy mistrů.

28. 5. Eugene (USA) -
Mítink atletické Diamantové
ligy.

29. 5. Mugello (Itálie) -
Velká cena Itálie, závod mis-

trovství světa silničních moto-
cyklů.

29. 5. Monte Carlo (Mona-
ko) - Velká cena Monaka,
závod mistrovství světa vozů
formule 1.

3311.. 55.. OOssttrraavvaa -- ZZllaattáá ttrreettrraa,,
aattlleettiicckkýý mmííttiinnkk kkaatteeggoorriiee
CCoonnttiinneennttaall TToouurr -- GGoolldd..

3. 6. - 5. 6. Itálie - Italská
rallye, podnik mistrovství
světa v automobilových soutě-
žích.

5. 6. Rabat (Maroko) -
Mítink atletické Diamantové
ligy.

5. 6. Barcelona (Španělsko)
- Velká cena Katalánska,
závod mistrovství světa silnič-
ních motocyklů.

7. 6. - 19. 6. Řím (Itálie) -
Mistrovství světa v plážovém
volejbalu.

9. 6. Řím (Itálie) - Mítink
atletické Diamantové ligy.

1100.. 66.. -- 1122.. 66.. PPrraahhaa -- ZZáávvoo--
ddyy SSPP vvee vvooddnníímm ssllaalloommuu..

12. 6. Baku (Ázerbájdžán) -
Velká cena Ázerbájdžánu,
závod mistrovství světa vozů
formule 1.

16. 6. Oslo (Norsko) -
Mítink atletické Diamantové
ligy.

16. 6. - 19. 6. Brookline
(USA) - US Open, golfový
turnaj kategorie major.

18. 6. Paříž (Francie) -
Mítink atletické Diamantové
ligy.

19. 6. Montreal (Kanada) -
Velká cena Kanady, závod
mistrovství světa vozů formu-
le 1.

19. 6. Sachsenring (Němec-
ko) - Velká cena Německa,
závod mistrovství světa silnič-
ních motocyklů.

24. 6. - 26. 6. Keňa - Keňská
rallye, podnik mistrovství
světa v automobilových soutě-
žích.

26. 6. Assen (Nizozemsko) -
Velká cena Nizozemska,
závod mistrovství světa silnič-
ních motocyklů.

2277.. 66.. -- 1100.. 77.. LLoonnddýýnn ((BBrriittáá--
nniiee)) -- TTeenniissoovvýý ggrraannddssllaammoovvýý
ttuurrnnaajj WWiimmbblleeddoonn..

30. 6. Stockholm (Švédsko)
- Mítink atletické Diamantové
ligy.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill 
JJiiřříí SSTTUUDDEECCKKÝÝ

ČERVEN

KVĚTEN

DUBEN

BŘEZEN

ÚNOR

LEDEN

Po odřeknutí účasti (COVID – leden 2021 Egypt) na světovém šampionátu vyběhnou čeští házen-
káři hned v lednu na daleko prestižnější brankoviště. »Pupkem« handbalu je Evropa, o to víc
budou výkony výběru trenéra Rastislava Trtíka sledovanější.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

První českou překážkou v cestě na vysněný světový fotbalový šampionát, který se uskuteční ke
konci roku v Kataru, budou v dubnu Švédové.  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Tenisový svátek roku, turnaj turnajů Wimbledon, rozehrají nejlepší hráči světa na konci června. FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Královna sportu se svým sezonním červencovým vrcholem v podo-
bě mistrovství světa v americkém Eugene se bude tradičně prezen-
tovat v květnu v Ostravě. Připraven bude atletický mítink Zlatá tre-
tra kategorie Continental Tour - Gold.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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Třiačtyřicetiletý bývalý ligový
záložník v realizačním týmu
hlavního kouče Petra Rady
nahradil Zdeňka Kluckého, jenž
se přesunul zpět k mládeži.
Severočeši začali přípravu jen
s minimem hráčských změn. 

Ambiciózní Jablonec figuruje
po podzimní části ligové sezony
až na 14. místě tabulky, které by
po sezoně zna-
menalo účast
v baráži o nej-
vyšší soutěž.
Hlavní trenér
Rada u mužstva
zůstává. Čížek bude plnit také
roli vedoucího týmu.

»Bude to prakticky něco
podobného, co jsem dělal
v béčku. Tady to bude ve větší
míře, co se týče organizace, pro-
tože u ligového týmu je to složi-
tější. Určitě se na to těším, je to
pro mě krok dopředu. Věřím
tomu, že budu nápomocný tomu,
abychom se zvedli a začali stou-
pat tabulkou nahoru,« vysvětlo-
val Čížek, který vedle Jablonce
hrával za pražské kluby Spartu

a Bohemians 1905 a několik rus-
kých týmů.

Severočeský celek už v pro-
sinci opustil nejlepší podzimní
střelec Tomáš Čvančara, který
přestoupil do Sparty.

S novou posilou Danielem
Marečkem vyběhli s myšlenkou
na jaro fotbalisté Bohemians.
K pražskému celku se připojil

i obránce Dominik Hašek z dru-
holigové Chrudimi, o jehož
hostování kluby jednají. Na star-
tu přípravy disponují Klokani 27
hráči do pole a čtyřmi brankáři,
což se však může změnit. »V pře-
stupním období zítra nemusí pla-
tit to, co dnes. Očekávat se dají
pohyby jak do Bohemky, tak
i směrem ven. S některými hráči
řešíme prodloužení smluv, jiným
hledáme větší herní vytížení,«
upřesnil sportovní ředitel klubu
MMiirroossllaavv DDrržžmmííššeekk..

Bohemians nastoupili do
přípravy bez asistenta trenéra
Ericha Brabce. Bývalý hráč
Slavie či Sparty v týmu po
podzimní části na vlastní
žádost z rodinných důvodů
skončil. Nahradil ho Jaroslav
Veselý, jenž předtím dva a půl
roku vedl Chrudim.

V Českých Budějovic zaháji-

li zimní přípravu bez obránce
Maksyma Talověrova. Jedna-
dvacetiletý ukrajinský stoper
má namířeno do mistrovské
Slavie. Dynamo nově angažo-
valo mladého ruského obránce
Maxima Matvejeva z Lokomo-
tivu Moskva.

Trenér Jihočechů DDaavviidd
HHoorreejjšš s odchodem Talověrova

počítal už po závěru podzimní
části ligové sezony, kterou
Dynamo zakončilo na osmém
místě tabulky. »Rádi bychom

v tomto nebo příštím týdnu
dotáhli jednoho hráče, abychom
místo po Maksovi zacelili.«

((uuttss,, zzrr))

Prokop: Rychlé etapy nejsou hezké

VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((5522.. ttýýddeenn -- 22.. 11..)):: II.. ttaahh:: I. a II poř.
bez výhry, III./32 po 31 246 Kč, IV./1988 po 670 Kč, V./37 146 po
119 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. jedna 777 682 Kč, III./38 po 26 312
Kč, IV./2202 po 605 Kč, V./41 714 po 106 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez výhry,
II./sedm po 100 000 Kč, III./19 po 10 000 Kč, IV./234 po 1000 Kč,
V./2252 po 100 Kč, VI./22 096 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((22.. 11.. vveeččeerr)):: 11 – 15 – 18 – 19 – 26 – 28 – 31 –
35 – 39 – 40 – 42 – 48 – 49 – 53 – 57 – 59 – 61 – 74 – 76 – 78. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 329 650. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 31.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((33.. 11.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 8 – 12 – 16 – 23 – 24 – 31 –
32 – 33 – 34 – 39 – 41 – 43 - 47 – 48 – 49 – 51 – 53 – 66 – 79. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 974 083. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 12.
r SSPPOORRTTKKAA ((5522.. ttýýddeenn//22.. 11..)) -- 11.. ttaahh:: 12 - 14 - 15 - 22 - 37 - 40, dod.
č. 29. IIII.. ttaahh:: 5 - 17 - 18 - 22 - 23 - 29, dod. č. 32. ŠŠaannccee:: 270 179.

((BBeezz zzáárruukkyy))

DNES NA ČT SPORT
0077..3300 Tenis: ATP Cup 2022. PP 1100..4455 Motorismus: Dakar 1111..2200 Kla-

sické lyžování: Tour de Ski Itálie. PP 1122..2255 Alpské lyžování: SP Chorvat-
sko. PP 1133..2255 Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků Rakousko. PP 1155..3355
Klasické lyžování: Tour de Ski Itálie. PP 1166..0000 Alpské lyžování: SP Chor-
vatsko. PP 1177..1100 Hokej: TELH/Hradec - Pardubice. PP 2211..0055 Motoris-
mus: 120 let na závodních tratích 2222..1100 Motorismus: Dakarské ozvěny

AAuuttoommoobbiilloovvýý jjeezzddeecc MMaarrttiinn
PPrrookkoopp kklleessll ppoo ddrruuhhéé eettaappěě RRaall--
llyyee DDaakkaarr zz ttřřeettííhhoo nnaa ššeessttéé
mmííssttoo.. PPiilloott vvoozzuu FFoorrdd RRaappttoorr
zzaajjeell ddvvaaccááttýý ččaass,, kkddyyžž zzaa nneejj--
rryycchhlleejjššíímm SSéébbaassttiieenneemm LLooeebbeemm
zz FFrraanncciiee zzaaoossttaall oo 2255::4422 mmiinnuu--
ttyy.. MMaarrttiinn MMiicchheekk bbyyll mmeezzii
mmoottooccyykklliissttyy jjeeddeennááccttýý aa vv pprrůů--
bběěžžnnéémm ppoořřaaddíí ssee ppoossuunnuull nnaa 2233..
mmííssttoo.. VV ssoouuttěěžžii kkaammiioonnůů zzaajjeell
ppááttýý ččaass AAlleešš LLoopprraaiiss,, kktteerréémmuu
sstteejjnnáá ppoozzii--
ccee ppaattřříí
ii vv cceellkkoo--
vvéémm hhoodd--
nn oo cc ee nn íí ..
AAuuttoommoobbii--
llůůmm ii nnaaddáállee kkrraalluujjee NNáássiirr AAttttííjjaa
zz KKaattaarruu,, nnoovvýýmm llííddrreemm kkaatteeggoo--
rriiee mmoottooccyykkllůů jjee BBrriitt SSaamm SSuunn--
ddeerrllaanndd, vv ččeellee kkaammiioonnůů jjee ssttáállee
RRuuss DDmmiittrriijj SSoottnniikkoovv..

Prokop v nedělní první etapě
na slavné soutěži zazářil třetím
místem. Včera se mu však
v rychlé etapě vzhledem k han-
dicapu ve výkonu vozu tolik

nedařilo. »Je dobré, že nemáme
žádné problémy. Doufal jsem
ale, že tyhle etapy (tady) nebu-
dou. Rozhodně nejsou hezké. Je
to jen rychlý přejezd v písku,
v kolejích, nic záživného, žádný
prostor pro nás. Žádná navigace
a výsledek tomu odpovídá. Dou-
fám, že dostaneme prostor se
předvést. Teď je to o tom, jen to
přejet a vydržet,« měl jasno Pro-
kop.

Patnáctý etapový triumf na
Dakaru si při šestém startu při-
psal devítinásobný rallyeový
mistr světa Loeb, který na
338 km dlouhém měřeném
úseku mezi Háilem a Artavíjí
porazil druhého Attíju o 3:29
minuty. V průběžném pořadí
Loeb zaostává za trojnásobným
dakarským šampionem o více

než devět minut. Prokop ztrácí
na třetího Argentince Lucia
Álvareze čtyři minuty.

Kategorii kamionů nadále kra-

luje tovární tým Kamazu, jehož
členové obsadili první čtyři
místa. Nejrychlejší byl Andrej
Karginov. S vyčkávací taktikou

pátý Loprais zaostal o 6:51
minuty. MMaarrttiinn MMaaccííkk byl sedmý
s odstupem více než patnácti
minut. Hned za ním dojel Argen-

tinec Ignacio Casale v barvách
českého týmu Tatra Buggyra
Racing, který je průběžně
sedmý, hned před Macíkem.

»Dakar pěkně začal. Jede se
na krev, každý jak umí. Od
začátku se jelo rychle, pak to
bylo na dvojkových dunách
náročnější. Ale až na pár chybi-
ček jsme si to užili. Měli jsme
nějakou chybičku na motoru,
takže jsme neměli stoprocentní
výkon. Ale i to k tomu patří.
Ztratili jsme tím tak deset minut,
ale důležité je, že jsme v cíli,«
ohlížel se Macík.

Podle původních plánů měla
být druhá etapa na Dakaru mara-
tonská a posádky neměly v biva-
ku využívat pomoc mechaniků
a dalších členů týmů. Kvůli dešti
a zaplavenému bivaku ale orga-
nizátoři cíl změnili a povolili
týmovou pomoc. Kvůli podmín-
kám na trati etapu zrušili pro
kategorii Klasik, jejíž nedělní
výsledky zatím oficiálně nezve-
řejnili. ((rreedd))

FORTUNA LIGA – 20. KOLO
55.. 22.. 1177..0000:: Zlín – Liberec, Slavia – Karviná, Pardubice – Slovácko,

Teplice – Bohemians, Jablonec – Olomouc, Boleslav – Ostrava, Budějovi-
ce – Sparta, Plzeň – Hradec.

Jaro se hlásí: do výkopu zbývá 32 dnů
TTrraaddiiččnněě,, hhnneedd nnaa zzaaččááttkkuu nnoovvééhhoo

rrookkuu zzaahhaajjuujjíí pprrvvoolliiggoovvíí ffoottbbaalliissttéé ppřříí--
pprraavvuu nnaa jjaarrnníí vvýýkkoopp ((55.. 22..)).. VVččeerraa ssee
ppuussttiilloo ddoo ttrréénniinnkkoovvééhhoo pprroocceessuu hhnneedd

jjeeddeennáácctt ttýýmmůů.. DDnneess ssee zzaappoojjíí ttaakkéé ssppaarrťťaannéé,, vv BBoolleessllaavvii aa TTeeppllii--
ccíícchh.. VV EEddeennuu aa nnaa HHaannéé ssee »»vvššee«« rroozzeebběěhhnnee zzííttrraa.. NNeejjvvííccee nnaa
sseebbee vv úúvvoodduu uuppoozzoorrnniillii vv JJaabblloonnccii.. NNoovvýýmm aassiisstteenntteemm ttrreennéérraa
ffoottbbaalliissttůů JJaabblloonnccee ssee nnaa ssttaarrttuu zziimmnníí ppřříípprraavvyy ssttaall TToommáášš ČČíížžeekk.. 

Novým asistentem trenéra Jablonce Petra Rady se stal Tomáš Čížek (vlevo).  FFOOTTOO –– ČČTTKK//RRaaddeekk PPEETTRRÁÁŠŠEEKK

Druhá etapa Dakaru pro Čechy v ostře sledované kategorii kamionů dopadla nejlépe pro Aleše
Lopraise.  FFOOTTOO –– ČČTTKK//ZZddeenněěkk ZZEELLEENNKKAA

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

1. Slavia 19 15 3 1 51:14 48
2. Plzeň 19 15 2 2 36:13 47
3. Sparta 19 14 3 2 46:22 45
4. Slovácko 19 12 3 4 38:22 39
5. Ostrava 19 10 6 3 41:25 36
6. Boleslav 19 8 2 9 29:28 26
7. Hradec 19 6 7 6 24:26 25
8. Budějovice 19 7 4 8 26:30 25
9. Liberec 19 7 3 9 17:25 24

10. Olomouc 19 5 7 7 31:28 22
11. Zlín 19 5 4 10 23:37 19
12. Bohemians 19 5 3 11 27:44 18
13. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17
14. Jablonec 19 3 7 9 14:34 16
15. Teplice 19 3 2 14 19:37 11
16. Karviná 19 0 5 14 16:36 5
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Hned dvě utkání s nábojem derby má na
programu 38. kolo TELH. Na východě
Čech duel nesmiřitelných hostí Hradec. Do
boje s otázkou, jak se kalila ocel, vybruslí
v dresech domácích vítkovičtí hokejisté (na
snímku). První extraligové kolo v novém
roce s kompletním losem má ale svůj šlágr
v duelu Sparta – Brno. Veledůležité body
budou ve hře i v utkání Kladna se Zlínem.
Poslední Berani ztrácejí na Rytíře šest
bodů. Sparta místo zrušeného Spenglerova
poháru v Davosu pracovala v neplánované
pauze v tréninku na zlepšení výkonů
a v neděli v dohrávce 36. kola deklasovala
doma Mladou Boleslav 7:0. Brňané tak
vnímají, že nebudou hrát jen proti tradiční-
mu sokovi, ale i nastartovanému soupeři.
»Vysoká výhra nad Boleslaví je důkazem,
jak je Sparta dobře ofenzivně naladěná.
Věřím, že předvedeme takový výkon, aby-
chom dokázali odvézt z Prahy co nejvíc
bodů,« burcoval atmosféru kouč Komety
JJiiřříí KKaalloouuss.. TTEELLHH -- 3388.. kkoolloo:: 1177..3300 Hradec
- Pardubice, Vítkovice - Třinec, Budějovice
- Boleslav, Litvínov - Plzeň, 1188..0000 Kladno
- Zlín, Liberec - Olomouc, 1188..3300 Sparta -
Brno. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

MÍT ZA ZÁDY SYNOVCE
SLAVNÉHO MONSIEUR DAKAR
BRNKÁ NA NERVY I KVARTETU
TOVÁRNÍHO TÝMU KAMAZU.

NOVÝ, V LIZE REVOLUČNÍ
TREND ZAVEDLI KUMULACÍ

FUNKCÍ V JABLONCI.
URČITĚ UŠETŘÍ…

(NE)OHROŽENÝ START
Rychlobruslařka Martina Sáblíková si

poranila nohu a tento týden se nepředstaví
na mistrovství Evropy v Heerenveenu. Start
trojnásobné olympijské vítězky na únoro-
vých hrách v Pekingu ale ohrožen není.
Čtyřiatřicetiletá hvězda dlouhých tratí se na
soustředění v Collalbu po pádu a nárazu do
mantinelu pořezala bruslí na levém stehně.

DRUHÁ »VLAŠTOVKA«
Roman Koudelka se jako druhý z čes-

kých skokanů na lyžích představí v 70.
ročníku Turné čtyř můstků v závodu.
V Innsbrucku se kvalifikoval z 19. místa
a jeho soupeřem ve vyřazovacím prvním
kole dnes bude Pawel Wasek z Polska.
Další dva reprezentanti Viktor Polášek
a Filip Sakala měli k postupu daleko.

SLIBNÁ FORMA
Běžec na lyžích Michal Novák obsadil

29. místo na 15 km klasicky s hromadným
startem a jako jediný z českých reprezentan-
tů ve Val di Fiemme bodoval do Světového
poháru. V italském středisku zvítězili lídři
Tour de Ski Nor Johannes Hösflot Klaebo
a Ruska Natalja Něprjajevová a před závě-
rečnou šestou etapou míří za triumfem.

Chelsea remizovala ve šlágru 19. kola anglické ligy 2:2
s Liverpoolem a udržela před soupeřem druhé místo v tabulce.
Burnley podlehlo v záchranářské bitvě Leedsu na jeho hřišti 1:3.
Český útočník Matěj Vydra odehrál za poražený celek závěr
utkání.

Lídr španělské ligy Real Madrid v 19. kole prohrál 0:1 na
hřišti Getafe a utrpěl druhou porážku v sezoně. Domácím pomo-
hl k cennému skalpu i střídající český záložník Jakub Jankto,
jenž se dostal na hřiště v 83. minutě. 
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