
Piráti měli svůj sjezd. Na tom by
nebylo nic zvláštního. Kdyby tedy
jeho výsledek nepopřel vše, na čem si
tato strana dosud zakládala. Boj proti
politickému korytářství, dinosaurům,
nekompromisní zahraniční politika,
STOPka korupci – to jsou dnes v pří-
padě České pirátské strany už jen
prázdné proklamace. Celý můj
komentář ke sjezdu této strany vyšel
v Haló novinách 10. ledna a je k dis-
pozici na mém webu i Facebooku.
Mimochodem dnes je sice u Pirátů
slovo komunismus téměř
zakázané, ale před 12 le-
ty, kdy ještě Ivan Bartoš
neseděl v malostran-
ských palácích, tak
odmítavý postoj vůči
KSČM neměl – stačí se podívat třeba
na jeho rozhovor v Událostech,
komentářích v roce 2010 s Vojtěchem
Filipem.

Občané nadále chudnou
Ale zpět k reálným problémům

občanů. Ti vlivem rychle rostoucí
inflace nadále chudnou. A vláda,
kvůli které statisícům občanů reálně
poklesnou příjmy, s tím vlastně nic
moc nedělá. Je určitě namístě se ptát,
co s tímto trendem vlastně vláda
v zemi velikosti České republiky
může dělat. Jedním z možných řešení
– a KSČM jej má dlouhodobě v pro-
gramu a jako jediná strana jej také
dlouhodobě prosazuje – je budování
soběstačnosti. Před listopadem 1989
jsme přitom byli velmocí v celé řadě
odvětví, ve kterých jsme privatizací
a nesebevědomou polistopadovou
politikou dobrovolně vyklidili pole
ve prospěch zahraničního kapitálu.
Ten samozřejmě přináší bohatství
jiným, na úkor našich vlastních
občanů.

Nový ministr zdravotnictví
Vlastimil Válek přichází s »geniál-
ním« nápadem tzv. pracovní karan-
tény. Lidé už dva roky v kuse po-
slouchají, jak mají žít, s kým 
se mohou setkávat a jak mohou 
trávit volný čas, a nyní koaliční
slepenec konečně představil svůj
tolik očekávaný lék na COVID-19 –
poslat lidi do práce i s nemocí. Vážně
tleskám.

Za mnohem závažnější ovšem
považuji zprávu, která tak trochu

v událostech minulého týdne zapadla.
Jestliže TOP 09 patřila mezi hlavní
kritiky střetu zájmů předchozích
ministrů zdravotnictví, tak u svého
ministra, jenž nyní přepsal svou firmu
na syna, to najednou nevadí?

Posun nastal také v kauze záhad-
ných kyperských darů pro STAN,
o kterých jsem vás opakovaně infor-
movala v předchozích dílech Bez
obalu. Sněmovna kvůli nim svolala
mimořádnou schůzi, na níž by měli
zástupci hnutí STAN původ peněz
vysvětlit. Na to jsem už teď hodně
zvědavá. Je ale na pováženou, že
zástupci koalice po celou dobu
předchozí vlády kritizovali Andreje
Babiše za to, jak jeho kauzy celou
Sněmovnu zatěžují a ubírají čas na
řešení důležitějších problémů, při-
čemž hned v prvním měsíci vládnu-
tí nového kabinetu se Sněmovna
musí scházet kvůli podivným darům
od firem navázaných na rodinný
byznys původního kandidáta na
ministra průmyslu a obchodu
Michalika.

K situaci v Kazachstánu
Jak už bývá zvykem, poslední

zpráva bude ze zahraničí. Asi Vás
nepřekvapí, že to tentokrát bude
Kazachstán. Když televize přinášela
obrázky z centra dění v této zemi, asi
mnohým vyvstaly na mysli různé
barevné revoluce nebo styl, jakým
USA a jejich satelity vyvážely demo-
kracii na sever Afriky. V Kazachstánu
je ale situace trošku složitější. Střetá-
vají se zde samozřejmě geopolitické
zájmy, ale také zájmy místních oli-
garchů a zahraničních korporací.
Bohužel na zájmy těch, o které by
mělo jít především, kašlou všichni.
A to jsou místní obyvatelé. Jejich

potřeby byly vždy až na
posledním místě. Proto
stačila jen pomyslná
kapka – dvojnásobné
zdražení LPG – aby
vyšli do ulic. Samozřej-

mě, že Spojeným státům by maxi-
málně vyhovovalo proniknout blíže
k Ruské federaci a mít absolutní kon-
trolu nad nerostným bohatstvím, kte-
rým Kazachstán disponuje, i státem
samotným, a proto také rozehrávají
svoji hru, v níž využívají právě neutě-
šeného sociálního stavu občanů.

Špouštěč protestů
Dovolím si zde ocitovat spolupřed-

sedu Socialistického hnutí Kazach-
stánu AAjjnnuurraa KKuurrmmaannoovvaa, který pro-
nesl v čerstvém rozhovoru: »Zvýšení
ceny plynu posloužilo jen jako spou-
štěč lidových protestů. Hora so-
ciálních problémů se hromadí už 
léta. Loni na podzim zasáhla Ka-
zachstán vlna inflace a razantní zdra-
žení potravin. Musíme také vzít
v úvahu, že západ země je oblastí se
značnou nezaměstnaností. V průběhu
neoliberálních reforem a privatizace
byla většina tamních podniků uza-
vřena. 

Jediné odvětví, které zde stále fun-
guje, jsou producenti ropy. Většinou

je však vlastní zahraniční kapitál. Až
70 procent kazachstánské ropy se
vyváží na západní trhy, většina zisku
jde také zahraničním vlastníkům. Do
rozvoje oblasti se prakticky neinves-
tuje: je to kraj naprosté chudoby.
A do toho minulý rok začaly tyto
podniky procházet rozsáhlou optima-
lizací. Když v oblasti Atyrau naf-
tařská společnost propustila naráz 
40 tisíc dělníků, stala se tato zpráva
skutečným šokem pro celý západní

Kazachstán. Stát neudělal nic, aby
takovému masovému propouštění
zabránil. A je třeba pochopit, že
jeden ropný dělník živí 5-10 ro-
dinných příslušníků. Propuštění
pracovníka automaticky odsoudí
celou rodinu k hladovění.

Antikoloniální vzpoura 
Kazachstán vlastně vybudoval

surovinový model kapitalismu. 
(Pokračování na str. 2)
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Palestinci proti administra-
tivní vazbě často protestují
hladovkami a někdy si jimi
vynutí propuštění. Izrael v ní
zadržuje údajně nebezpečné
osoby a může její délku pro-
dlužovat, jak dlouho se mu
zlíbí. U mladistvých se ale
toto opatření využívá prý jen
výjimečně, uvádí AP.

Amal Nachlih se do ní
dostal vloni v lednu a je jed-

ním z nezletilých v tomto
režimu. V roce 2020 mu vy-
operovali podle AP plicní
nádor a mladík trpí autoimu-
nitním onemocněním myast-
henia gravis. Při něm je posti-
žen nervosvalový přenos
a jedním z projevů je svalo-
vá únava.

Jeho otec MMuuaammmmaarr
NNaacchhlliihh řekl, že Izrael Ama-
lovi prodloužil vazbu už tři-
krát, a to samozřejmě bez
udání důvodu nebo vznesení
obvinění. »Pro jeho zadržová-
ní nemají právní podklad, není
z ničeho obviněn. Říkají
jenom, že mají tajné doku-
menty,« sdělil otec. Syn podle
něj musí na pravidelné

nemocniční kontroly a potře-
buje klid.

Při včerejším soudním stát-
ní mu řekli, že se o dalším
Amalově osudu rozhodne za
několik dní. »Viděl jsem ho,
nedokázal hýbat rty, nemůže

hýbat očima ani se usmát. To
jsou symptomy té nemoci.
Jeho zdravotní stav nám dělá
starosti,« řekl zoufalý otec.

JJeessssiiccaa MMoonntteelllloovváá z orga-
nizace HaMoked, která se
zabývá situací palestinských

vězňů, řekla, že v izraelské
vazbě bylo vloni v září šest
nezletilých Palestinců, v ad-
ministrativní vazbě Izrael 
drží 500 palestinských dospě-
lých.

Podle Montellové by ale
mělo být toto opatření využí-
váno »jenom v krajně výji-
mečných případech, ne hro-
madně, jak to Izrael činí.
A určitě není určeno pro
nemocné děti,« dodala Mon-
tellová. Bohužel, skutečnost je
ovlivněna apartheidním zalo-
žením izraelského režimu,
který i touto cestou ukazuje
své silné paže a Washingto-
nem jištěnou nedotknutelnost.

((rrjj))

Vládní lék na COVID-19:
Do práce!

Dnes s přílohou 
VIZE mladých 
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VĚZNI SVĚDOMÍ
IZRAELSKÉHO

REŽIMU NEVADÍ.

HNED V PRVNÍM MĚSÍCI VLÁDNUTÍ
NOVÉHO KABINETU SE SNĚMOVNA MUSÍ

SCHÁZET KVŮLI PODIVNÝM DARŮM.

Moc vás zdravím u Bez obalu, v němž se budeme zabývat
událostmi, které přinesl první týden roku 2022. A nebylo
jich málo! A pojďme hned k té nejčerstvější.

Svou arogancí Izrael sjednocuje pod palestinskou vlajkou čím
dál víc zoufalých odpůrců apartheidního režimu Tel Avivu.
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Brno začalo stavět protipovodňová opatření okolo Svratky v úseku od Riviéry až po viadukt přes Uhelnou ulici. Cílem je
ochránit město před stoletou vodou. Město za stavbu zaplatí 1,3 miliardy korun, přičemž většinu peněz dostane od státu.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//VVááccllaavv ŠŠÁÁLLEEKK

Mobilní testovací místo s pojízdnou laboratoří začalo
včera fungovat v Brně. Otestovat se přišli zaměstnanci doprav-
ního podniku. FFOOTTOO –– ČČTTKK//MMoonniikkaa HHLLAAVVÁÁČČOOVVÁÁ

Více peněz na zbrojení
MMiinniissttrryynněě JJaannaa ČČeerrnnoocchhoovváá ((OODDSS))

vvččeerraa ppřřeeddssttaavviillaa pprriioorriittyy mmiinniisstteerrssttvvaa
oobbrraannyy nnaa lleettooššnníí rrookk.. CChhccee ppřřeeddlloožžiitt
nnáávvrrhh zzáákkoonnaa oo iinnvveessttiiččnníímm ffoonndduu pprroo
oobbrraannuu,, kktteerrýý bbyy uummoožžnniill ggaarraannccii
ppeenněězz nnaa vvíícceelleettéé ffiinnaannccoovváánníí aarrmmáádd--
nníícchh nnáákkuuppůů.. FFoonndd bbyy mmoohhll zzaaččíítt
ffuunnggoovvaatt kkoonncceemm ppřřííššttííhhoo rrookkuu nneebboo
vv rrooccee 22002244.. PPlláánnuujjee ttaakkéé jjeeššttěě lleettooss
zzvvýýššiitt nnáábboorr vvoojjáákkůů ddoo aarrmmááddyy 
nneebboo ssee zzaamměěřřiitt nnaa vvýýcchhoovvuu šškkoolláákkůů
ii uuččiitteellůů.. 

Černochová by považovala za ideální,
aby ročně do armády přišly 2000
nových vojáků, v současné době to
podle ní je 500 až 800. Česko má nyní
k dispozici celkem kolem 27 000 vojá-
ků. Ministryně upozornila, že každý
nový voják rozpočet stojí milion korun,
je proto potřeba vyčlenit potřebné pení-
ze.

Nová vláda začlenila do programové-
ho prohlášení slib, že ČR bude v roce
2025 vydávat dvě procenta HDP. Čer-
nochová poznamenala, že nejde pouze
o závazek učiněný Českem v rámci
NATO, ale i o vnitřní dluh resortu, který
přesahuje 100 miliard korun. Návrh roz-
počtu na příští rok od bývalého minis-
terstva financí počítal s výdaji na obra-
nu 92 miliard korun a v roce 2024 s růs-

tem na 109,5 miliardy korun, což by
bylo asi 1,6 procenta HDP.

»Armáda je určitě důležitou součástí
České republiky,« řekl včera Haló novi-
nám místopředseda ÚV KSČM LLeeoo
LLuuzzaarr. »Ale nutit armádu, aby utrácela
zbytečně – 2 % HDP, jak nás přesvěd-
čují naši partneři v NATO – je vyhazo-
vání peněz z okna. Jasně si musíme říci,
na co česká armáda má a na co má
český průmysl. Česká armáda by
měla odebírat výzbroj především
od českého průmyslu. Peníze čes-
kých daňových poplatníků mají
skončit v českých firmách. S náku-
py v zahraničí toho, co jsme schopni
dodat sami, by se mělo skončit,« je pře-
svědčen Luzar. 

Akviziční plány
S financováním velkých zakázek má

pomoci obranný fond. Černochová ho
chce zřídit v podobě, v jaké ho mělo
Československo za první republiky.
Umožní podle ní armádě garantovat
dostatek peněz na víceleté financování
velkých projektů. Po začátku akviziční-
ho procesu budou peníze ve fondu jen
virtuální. Když se bude blížit dokonče-
ní, ministerstvo financí potřebné peníze
převede. Nyní Černochová o podrob-

nostech jedná s ministrem financí Zbyň-
kem Stanjurou (ODS), s nímž chce
návrh zákona předložit.

Nákup nových pásových bojových
vozidel pěchoty, který je největším
armádním nákupem v novodobé histo-
rii, označila za prioritu. Chce si ale
nechat zpracovat analýzu nových kroků,
hotová by mohla být do tří měsíců.

Dokončit chce i další klíčové moderni-
zační projekty. Poznamenala, že součas-
ná vláda bude muset také rozhodnout
o budoucnosti ochrany vzdušného pro-
storu po roce 2027, kdy skončí proná-
jem švédských stíhacích letounů Gri-
pen. Za klíčové označila i projekty
v nových oblastech, kterými jsou třeba
kvantová technologie nebo robotické
prostředky.

Dále plánuje připravit novelu zákona
o zadávání veřejných zakázek, který je
podle ní přísnější než evropské směrni-
ce. Akviziční proces chce zrychlit
a zjednodušit. Podporu slíbila i zbrojní-
mu průmyslu například garancí státu

pro financování obranných vývozů
a podporou prodeje formou mezivlád-
ních dohod.

»Otázka je, nakolik paní ministryně
míní udělat armádu opravdu českou,
nebo zda ji chce více přiblížit potřebám
NATO. V tom bych byl velice opatrný
v souvislosti s ostudným působením
aliance v Afghánistánu. Ukázalo se, že

to, co jsme říkali již dlouho, že
válka v Afghánistánu nebude mít
vítěze, jen poražené, byla pravda.
Ale reakce politiků se nedostavila.
Stálo by za to vyhodnotit toto afg-
hánské extempore z pohledu potřeb

armády a nákladů s tím spojených.
A kriticky zhodnotit, co všechno repub-
lika ztratila, když jsme museli poslech-
nout, nakonec zbaběle utekli a nechali
Afghánistán jeho osudu,« upozornil
Luzar. 

Političtí trafikanti
Politickými náměstky ministryně

Černochové budou Daniel Blažkovec
(za STAN) a František Šulc (za
ODS). V čele ministerstva skončil
náměstek Lukáš Klučka, který dosud
vedl sekci správy a řízení organizací
ministerstva obrany. Nahradil ho
náměstek Filip Říha, který zároveň

vede sekci právní a majetkovou.
Změna souvisí s plánovaným převo-
dem pozemků mezi Vojenskými lesy
a statky (VLS) a Lesy ČR, který nová
vláda zastavila.

Blažkovec je nestraníkem za Starosty
a nezávislé (STAN). Od roku 2002
působil na ministerstvu zahraničí jako
vládní rada v oboru ekonomické diplo-
macie, česká diplomacie ho vyslala na
svá zastoupení v Šanghaji, v Hongkon-
gu nebo v Abú Zabí. 

Šulc na ministerstvu obrany působil
například za ministrů Alexandra Vond-
ry nebo Vlastimila Picka, vedl mimo
jiné kabinet ministra nebo jeho porad-
ce. V minulosti pracoval jako novinář
v několika médiích. Po odchodu
z ministerstva obrany působil jako
konzultant a podnikatel. Podle
médií může kvůli jeho dosavadnímu
podnikání v oblasti obranného prů-
myslu hrozit střet zájmu. »Za vysvětle-
ní by stálo podezření na střet zájmů
personálních ,posil‘ ministerstva.
Budoucí nákupy by mohly být zpo-
chybněny, jestliže by došlo k personál-
nímu propojení ministerstva se zbro-
jařskými firmami. Znamenalo by to
zpomalení vyzbrojování armády,«
uvedl Luzar. ((nngg))

Pracovní karanténa se bude
týkat zdravotnictví či dopravy
PPrraaccoovvnníí kkaarraannttéénnaa bbyy ssee mmoohhllaa ttýýkkaatt
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VVíítt RRaakkuuššaann ((SSTTAANN)).. 

Definitivní znění opatření k pracovní
karanténě podle něj bude oznámeno až po
zasedání vlády. »Ústřední krizový štáb navr-
huje nějaký postup. Jediný, kdo přijímá
opatření, která platí, je vláda,« zdůraznil
Rakušan. Ministerstvo vnitra podle něj
dostalo za úkol definovat seznam oblastí kri-
tické infrastruktury a nezbytných dodávek,
v návrhu proto neuvádí konkrétní profese.

Smyslem pracovní karantény má být
udržení fungování státu i v případě, kdy 
by se mezi zaměstnanci kritické infra-
struktury ve větší míře rozšířila varianta
COVID-19 omikron. Lidé z vybraných pro-
fesí, kterým by při testování v práci vyšel
pozitivně antigenní test, by mohli pracovat
i nadále. Pokud by se u člověka nákaza
potvrdila i PCR testem, do práce by už

nedocházel. Pracovní karanténa se nebude
týkat školství.

Podle odborné mluvčí KSČM pro zdra-
votnictví SSoonnii MMaarrkkoovvéé jde o doposud ve
světě ojedinělé opatření. Připomněla, že je
zavedeno na některých místech v USA,
v jedné nemocnici v Austrálii a zvažuje to
také Izrael, kde se ale proti tomu postavili

odborníci. »Považují to za ohrožování veřej-
ného zdraví. Rozhodně by tedy nemělo jít
o nějaké plošné opatření. To znamená pro
všechny pracovníky ve vybraných profesích
na celém území ČR. Spíše o ad hoc opatře-
ní v případě konkrétního ohrožení chodu
zdravotnického nebo sociálního zařízení,
dopravní nebo jiné obslužnosti apod. I tak
v situaci, kdy vláda chce rušit zavedené
povinné očkování u vybraných profesí,

nemůže přistoupit k opatření tohoto typu
a povinně nařizovat chodit do práce komu-
koliv, pokud není vyhlášen nouzový stav.
Pandemický zákon sice určité možnosti
dává, ale ochrana veřejného zdraví a mož-
nost se rozhodnout, by měly zůstat priorit-
ní,« zdůraznila Marková.

Ministr zdravotnictví VVllaassttiimmiill VVáálleekk
(TOP 09) včera uvedl, že se pracovní karan-
téna bude určitě týkat pracovníků ve zdra-
votnictví a sociální oblasti. Podle Válka by
měl mít pracovník v karanténě respirátor
FFP2, měl by jíst odděleně a pracovat oddě-
leně od ostatních zaměstnanců. Po práci by
pak musel domů, nesměl by se zúčastnit
volnočasových aktivit.

Kritickou infrastrukturou jsou prvky,
u nichž by narušení jejich funkce mělo
závažný dopad na bezpečnost státu, zabez-
pečení základních životních potřeb obyva-
tel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi její typic-
ké prvky patří elektrárny, přehrady, letiště
nebo telekomunikační sítě, ale také strate-
gické finanční instituce a státní úřady. ((jjaadd))

VV ppřřííššttíícchh ddnneecchh bbuuddee ssnněěžžiitt
nneebboo mmrrhhoolliitt jjeenn oojjeeddiinněěllee,, nnaa
hhoorráácchh mmáá ddaallššíí ssnnííhh nnaappaadd--
nnoouutt kkoonncceemm ttoohhoottoo ttýýddnnee..
OObbjjeevvíí ssee mmllhhyy,, nněěkkddee ii mmrrzz--
nnoouuccíí..

Noci zůstanou mrazivé, přes
den vystoupí teploty zpočátku
na maximálně plus dva stupně
Celsia, od čtvrtka teploměr

může odpoledne ukázat až pět
stupňů nad nulou. Vyplývá to
z aktuální týdenní předpovědi
počasí a informací na Face-
booku Českého hydrometeo-
rologického ústavu (ČHMÚ).

Sníh, který na některých
místech republiky o víkendu
napadl, kvůli teplotám kolem
pěti stupňů nad nulou rychle

roztál. »V příštích dnech už
bude sněžení nebo mrholení
velmi málo. Bude se tvořit
nízká oblačnost a mlhy, po
jejich rozpuštění bude svítit
slunce. Nejvíc ho bude na
horách,« uvedli meteorolo-
gové.

V noci bude mrznout,
v polovině týdne mohou tep-

loty klesnout až k minus dva-
nácti stupňům, odpoledne se
teplota dostane nejvýš na plus
dva stupně. »Až od čtvrtka
budou denní teploty vystupo-
vat k pěti stupňům Celsia.
Nový sníh připadne na horách
na konci tohoto týdne,« oče-
kávají pracovníci ČHMÚ.

((cciikk))

Noci zůstanou mrazivé
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NUTIT ARMÁDU, ABY
UTRÁCELA ZBYTEČNĚ,  
JE VYHAZOVÁNÍ PENĚZ

MŮŽE JÍT
O OHROŽOVÁNÍ

VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

Vládní lék...
(Dokončení ze str. 1)

Neoliberální reformy téměř
zlikvidovaly sociální záchran-
nou síť. A majitelé nadnárodních
společností si s největší pravdě-
podobností spočítali, že k těžbě
a obsluze těžebních společností
je zapotřebí pět milionů lidí;
celých 18 milionů kazachstánské
populace je příliš. A proto je tato
vzpoura v mnoha ohledech anti-
koloniální. 

Příčiny současných protestů
mají kořeny ve fungování kapi-
talismu: cena zkapalněného
plynu na elektronických obcho-
dech skutečně vzrostla. Vzniklo
spiknutí monopolů, jež těžily
z vývozu plynu do zahraničí, což
vedlo k jeho nedostatku a zvýše-
ní cen plynu na domácím trhu.
Takže ony samy vyvolaly nepo-
koje. Je však třeba poznamenat,
že současná sociální exploze je
namířena proti celé politice
kapitalistických reforem, jež
byly prováděny v posledních 
30 letech, a jejich destruktivním
výsledkům.«

Role neziskovek
Zajímavou úlohu v celém pro-

cesu pak hrají různé neziskové
organizace, za nimiž v mnoha
případech stojí právě USA. 
»V zemi však pracuje spousta

nevládních organizací, které
aktivně spolupracují při prosazo-
vání prozápadní agendy. Jejich
oblíbená témata: hladomor třicá-
tých let, rehabilitace účastníků
hnutí Basmači a tak dále.
Nevládní organizace také pracu-
jí na rozvoji nacionalistického
hnutí. V roce 2017 byl v Kyzyl-
Ordě vztyčen pomník Mustafy
Čokaje, inspirátora turkestánské
legie wehrmachtu. Dnes stát
radikálně reviduje historii. Tento
proces ještě zesílil po návštěvě
Nazarbajeva v USA před několi-
ka lety. Panturkické hnutí je také
stále aktivnější. Nedávno – 
12. listopadu 2021 v Istanbulu –
byl mimochodem založen Svaz
turkických států,« dodává ve
zmiňovaném rozhovoru Kurma-
nov ze Socialistického hnutí
Kazachstánu.

Jen si dovolím na závěr
některým neználkům v médiích
připomenout, že prezidenta
Kazachstánu rozhodně nedrží
u moci Komunistická strana
Kazachastánu, neboť ta byla
v roce 2015 zakázána.

Na výše uvedené se můžete
podívat též na videu, které naj-
dete na webu Haló novin
(iHalo.cz), na mém YouTubo-
vém kanálu a na Facebooku.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ



NS mírně snížil počet nedodělků
SSoouuddccii NNeejjvvyyššššííhhoo ssoouudduu ((NNSS))

lloonnii mmíírrnněě ssnníížžiillii ppooččeett nneeddoodděěllkkůů,,
tteeddyy nneevvyyřříízzeennýýcchh ddoovvoolláánníí aa ddaall--
ššíícchh ppooddnněěttůů.. DDoo rrookkuu 22002211 vvssttuu--
ppoovvaallii ss 22118899 ssppiissyy,, ddoo lleettooššnnííhhoo
rrookkuu jjiicchh ppřřeevveeddllii 22112277..

Počet rozhodnutí přijatých
v minulém kalendářním roce je
však nejnižší za posledních nej-
méně deset let, bylo jich 6789,
o rok dříve 7001. Rozhodovací
statistiky poskytl mluvčí soudu
PPeettrr TToommííččeekk.

Historicky nejvíce podnětů evi-
doval NS v roce 2016, kdy jich
bylo 9153. Loni podatelna zaevido-
vala 6728 nových dovolání a jiných
podnětů. Příčinou postupného sni-
žování je zejména novela občan-
ského soudního řádu, která omezila
možnosti dovolání v některých
civilních záležitostech.

Průměrná délka řízení u NS je
dlouhodobě stabilní. Dovolání
v trestních záležitostech vyřizuje
průměrně za 42 dnů, u civilních

činí průměrná doba asi 160 dnů.
Některé spisy však u NS leží až dva
roky. Podobných kauz bylo ke
konci loňského roku 14, příčina
většinou leží v čekání na zodpově-
zení předběžné otázky Soudním
dvorem EU, případně na rozhodnu-
tí o ústavní stížnosti. Někdy účast-
níci řízení žádají soud o přerušení
proto, že se chtějí mimosoudně
dohodnout. Podle Tomíčka NS
neustále pracuje na tom, aby
»dvouletky« nefigurovaly ve statis-
tikách vůbec.

Specifikem loňské agendy NS
byly ministerské stížnosti pro poru-
šení zákona, na jejichž podkladě
soud většinou ruší přísné tresty za
drobnou trestnou činnost v nouzo-
vém stavu. Judikatura se totiž
v mezičase vyvinula tak, že přísněj-
ší sazba dopadá jen na krádeže
a další trestné činy s přímou věcnou
vazbou na specifické pandemické
okolnosti.

NS obdržel v roce 2021 asi 

80 stížností, ve kterých ministryně
spravedlnosti Marie Benešová (za
ANO) namítala, že byl porušen
zákon v neprospěch obviněných.
Předseda NS PPeettrr AAnnggyyaalloossssyy
předpokládá, že nový ministr Pavel
Blažek (ODS) jich podá možná
ještě více.

»Aktuálně víme asi o 140 dalších
podnětech, kterými se ministerstvo
zabývá,« uvedl Angyalossy. Od
loňského prosince je účinná novela
trestního řádu, která senátům
umožňuje o stížnostech rozhodovat
rychleji v neveřejných zasedáních.
»Prakticky od prvního dne toho
naše senáty využívají a o podaných
stížnostech tak velmi rychle rozho-
dují v řádech několika málo týdnů.
Přestože nejsem zastáncem toho,
aby se ke každému novému problé-
mu, který se objeví ve společnosti,
měnil zákon, příslušná novela trest-
ního řádu byla tou nanejvýš žádou-
cí výjimkou,« řekl Angyalossy. 

((cciikk))

V sobotu 8. ledna se uskutečnil u pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku pietní akt k uctění památky horníků, kteří před 
88 lety 3. ledna 1934 zahynuli při důlním neštěstí na dole Nelson III. Starosta města Osek JJiiřříí MMaacchhááččeekk (NK) v úvodu připome-
nul památku obětí jedné z největších důlních katastrof v dějinách naší země a úlohu hornictví na severu Čech. Zdravici přednesl
předseda hornického spolku z Langerfeldu RRoobbeerrtt SSaacchhssee. Na výzvu místostarosty města JJiiřřííhhoo HHlliinnkkyy (KSČM) položili zástup-
ci Spolku severočeských havířů, hornických spolků ze Saska, Severočeských dolů a vedení dotčených měst a obcí k pomníku
věnce a kytice. Nechyběl předseda OV KSČM Teplice Tomáš Zíka a exhejtman Oldřich Bubeníček, komunisté z Oseka, Bíliny,
Teplic. Tradičně se pietního aktu zúčastnil i předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Teplice Alois Kittl.

TTEEXXTT aa FFOOTTOO -- JJiittkkaa HHAANNOOUUSSKKOOVVÁÁ

Blahopřání jubilantce. Odpoledne 7. ledna jsme s předse-
dou OV KSČM Tomášem Zíkou a předsedkyní MO KSČM
Osek Táňou Dondovou popřáli k významnému životnímu
výročí 95 let ZZddeeňňccee SSvvoobbooddoovvéé z Oseka. Popřát jí přišel
i místostarosta města za KSČM Jiří Hlinka. Zdeňce Svobodo-
vé můžeme její vitalitu závidět. Pochlubila se, že chodí pravi-
delně cvičit a že také se svými dvanácti spolucvičenkami své
krásné jubileum oslavila. Přejeme Zdeničce do dalších let
hodně zdraví a elánu.

TTEEXXTT aa FFOOTTOO -- JJiittkkaa HHAANNOOUUSSKKOOVVÁÁ,, ttaajjeemmnniiccee OOVV KKSSČČMM TTeepplliiccee
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Zemřel »básník« Dušan Klein
FFiillmmoovvýý rreežžiisséérr aa sscceennáárriissttaa DDuuššaann

KKlleeiinn zzeemmřřeell vv nneedděěllii vvee vvěěkkuu 8822 lleett..
NNeejjvvííccee hhoo pprroossllaavviillaa sséérriiee ffiillmmůů oo »»bbááss--
nnííccíícchh««.. NNaattooččiill ii ddeessííttkkyy ddeetteekkttiivveekk
aa kkoommeeddiiíí,, mmiimmoo jjiinnéé VVáážžeenníí ppřřáátteelléé,,
aannoo,, AAnndděěllsskkéé ooččii nneebboo KKoonnttoo sseeppaarraattoo..
BByyll ttaakkéé ttvvůůrrcceemm tteelleevviizznníícchh sseerriiáállůů..

O úmrtí informoval jeho syn. Klein
zemřel po dlouhé nemoci v jedné z praž-
ských nemocnic. »Plánujeme jenom roz-
loučení v rodinném kruhu bez účasti
veřejnosti, později dáme k dispozici kon-
dolenční knihu,« řekl DDaavviidd KKlleeiinn.

První tři části Kleinovy legendární
»básnické« série
v osmdesátých
letech přilákaly
do kin přes pět
milionů diváků.
Trilogie se do-
čkala i porevolučních pokračování odrá-
žejících novou realitu, tři díly vznikly
v letech 1993, 2004 a 2016. Poslední díl
Jak básníci čekají na zázrak natočil s pod-
titulem Konec legendy.

Z další Kleinovy tvorby vyniká trpká
satira Dobří holubi se vracejí z roku
1988. V hlavní roli s Milanem Kňažkem
se odehrává v protialkoholní léčebně.

Na začátku 90. let měl Klein úspěch
s televizním detektivním seriálem Hříchy
pro pátera Knoxe natočeným podle před-
lohy Josefa Škvoreckého. Při premiéře
v roce 1992 se seriál vysílal živě a diváci
měli možnost odpovědět na soutěžní
otázku. Správnost své dedukce si pak
mohli ověřit v závěru každé epizody.

Klein na pražské FAMU vystudoval
obor filmové režie a v letech 1975 až

1991 byl režisérem Filmového studia
Barrandov. Mezi jeho další úspěšné
snímky patřilo filmové zpracování novely
Bohumila Hrabala Andělské oči. Televiz-
ní tvorbě se věnoval hlavně v 90. letech,
přinesla mimo jiné seriály Strážce duší,
Manželské tonutí či Cukrárna. Klein pra-
coval i na seriálu Ulice. Přesto pro něj
byla klíčovou filmová tvorba.

»Magie plátna je úplně jiná. Na televi-
zi se díváte zpříma, k filmu vzhlížíte. Je
to něco, nechci říci božského, ale vyšší-
ho. Zvláště teď, kdy plátna jsou tak veli-
ká! Je tam vidět každé hnutí mysli. Půso-

bivost filmu na
diváka je sil-
nější. Televizi
přece jen vní-
máte povrchně-
ji,« uvedl před

časem režisér, který též pedagogicky
působil na FAMU.

Klein jako dítě za druhé světové války
přežil terezínské ghetto. Narozen 
27. června 1939 ve slovenských Micha-
lovcích jako Julius se před hrozbou tran-
sportů s rodiči i dvěma staršími bratry
skrýval v jednom statku v Nízkých Tat-
rách. Po půl roce otec našel kontakt na
katolický klášter pro sirotky v Bratislavě,
kde je tamní farář ukryl pod jménem
Ružiakovi. Což byli jiní chlapci, kterým
se podařilo odjet do Anglie. Bratři Klei-
novi dostali jejich doklady a z Julia se stal
Dušan. Kvůli zradě jiných byly děti tran-
sportovány do Terezína. Kněze, který je
ukryl, nacisté popravili. Jméno Dušan si
už Klein ponechal. ((rr))

FFOOTTOO –– ČČTTKK//DDaalliibboorr GGLLÜÜCCKK

BBýývvaallýý nnáámměěsstteekk mmiinniissttrraa zzddrraavvoott--
nniiccttvvíí PPeettrr LLaannddaa nneepprraavvoommooccnněě uussppěěll
uu ssoouudduu ssee žžaalloobboouu pprroottii ssvvéémmuu ppřřeevvee--
ddeenníí nnaa nniižžššíí ppoozziiccii nnaa mmiinniisstteerrssttvvuu..

Na základě verdiktu by se Landa
mohl vrátit zpět na svůj post, nebo
získat finanční kompenzaci, napsal
web Seznam Zprávy. Proti rozsudku 
se hodlá odvolat ministerstvo vnitra,
pod které spadají záležitosti státní
služby.

Náměstek Landa vedl na minister-
stvu zdravotnictví sekci ekonomiky.
Na začátku roku 2018, za ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha (za
ANO), byl převeden na místo ředitele
odboru hospodářské správy. To pro něj
znamenalo mimo jiné snížení platu
o desítky tisíc korun měsíčně.

Landa si stěžoval, že byl převeden na
nevhodnou pozici, a Městský soud
v Praze mu nyní dal nepravomocně za
pravdu. »Žalobce nebyl převeden na
místo, které by pro něj bylo vhodné,

když byl převeden na místo, kde došlo
k výraznému poklesu jeho platu, a to
dokonce o tři platové třídy, což je
pokles velmi výrazný,« uvedl soudce
SSllaavvoommíírr NNoovváákk.

O tom, že by se na ministerstvo vrá-
til, Landa neuvažuje. »Já v tuto chvíli
někde pracuji, takže si nedokážu
představit, že bych to chtěl měnit
a opouštět. Tady je spíše ve hře nějaká
kompenzace. Ale nevylučuji nic,«
řekl Landa.

Ministerstvo vnitra počítá s tím, že
se proti rozhodnutí soudu odvolá.
»Proti uvedenému rozsudku Městské-
ho soudu v Praze podá náměstek
ministra vnitra pro státní službu
v zákonné lhůtě kasační stížnost, neboť
se neztotožňuje s právním názorem
Městského soudu v Praze, který byl
důvodem pro vydání zrušujícího roz-
sudku,« sdělil Seznam Zprávám AAddaamm
RRöözzlleerr z tiskového oddělení minister-
stva vnitra. ((cciikk))

Převedení na nižší pozici
bylo nezákonné

DLOUHÁ NEMOC
SI VYBRALA
SVOU DAŇ. 



POKUD MAJÍ ZISKY, JSOU

ZTICHA, KDYŽ JSOU VE

ZTRÁTĚ, »STÁTE, POMOZ!«
Na internetu jsem se setkal se zajímavým

názorem z Polska. Bylo by vhodné, kdyby
české příslušné státní orgány na to reagova-
ly, zvlášť pokud chtějí šetřit na výdajích ze
státní pokladny.

Poslanec polského parlamentu a lídr stra-
ny Levice Společně AAddrriiaann ZZaannddbbeerrgg
v pořadu soukromé zpravodajské televize
TVN24 uvedl, v souvislosti s pomocí státu
firmám postiženým dopady koronavirové
pandemie, že by firmy nebo osoby měly
očekávat pomoc od těch států, ve kterých
platí daně. »Jestliže určitá firma nebo osoba
platí daně na Seychelách, Kypru nebo Nizo-
zemských Antilách, mají se podle mého
názoru nyní obracet o státní pomoc na Sey-
chelách, Kypru nebo Nizozemských Anti-
lách, ne na polský stát,« uvedl v diskusi
Zandberg.

Co na to české příslušné orgány? U nás je
nemálo firem a mimo jiné i velké procento
našich umělců a sportovců, kteří neodvádějí
daně do české státní poklady. Pokud mají
zisky, jsou zticha, ale když jsou ve ztrátě,
»státe, pomoz!«. Proč by měl?

S polským poslancem nelze než souhlasit.
MMoojjmmíírr SSTTRRAAKKOOŠŠ,, PPrraahhaa 44

Narodil se 13. listopadu 1871
v Prostějově jako nejstarší syn
obuvnického mistra Františka
Manharda. Studoval čtyři roky na
prostějovské reálce. Z finančních
důvodů však byl nucen studia
zanechat. Otec jej přivedl do řad
sociální demokracie. Stal se
zakladatelem čtenářsko-pěvecké-
ho spolku Svornost a působil
v Dělnické tělovýchovné jednotě.
Byl pomocným dělníkem v otco-
vě dílně, prodavačem v 1. potrav-
ním dělnickém spolku a výčep-
ním v dělnickém domě. Jeho
organizátorské schopnosti a pra-
covní nasazení jej přivedly nakonec k práci
administrátora stranického tiskového orgánu
Hlas lidu a k práci ředitele Dělnického mlýna
a Dělnické záložny.

V listopadu 1913 byl zvolen do prostějovské-
ho obecního zastupitelstva. V roce 1918 se aktiv-
ně postavil za samostatný československý stát,
31. října 1918 se stal jedním z předsedů Okres-
ního národního výboru v Prostějově. Na základě
vítězství sociálních demokratů v červnových
volbách byl 8. července 1919 zvolen starostou

Prostějova. Do této funkce byl
zvolen celkem třikrát. Měl záslu-
hy na vypracování regulačního
plánu města. Bylo postaveno
jedenáct činžovních domů v uli-
cích Vodní, Palackého a Svato-
plukově. Byly dlážděny ulice
a náměstí, budovány nové komu-
nikace. Manhardovou zásluhou
došlo k výstavbě leteckých kasá-
ren a k přemístění leteckého uči-
liště z Chebu do Prostějova. Roz-
hodl o zaklenutí a regulaci mlýn-
ské strouhy, rozšíření škol a soci-
álních ústavů. Například byla
rozšířena 1. obecná dívčí škola

v Rejskově ulici, postavena nová měšťanská
škola na Husově náměstí a přebudován sirotči-
nec, nazvaný okresní dětský domov. Byla také
rekonstruována městská plynárna a elektrárna.

Stanislav Manhard byl také členem různých
institucí a správních rad. Byl předsedou okresní-
ho silničního výboru, předsedou ředitelství
městské spořitelny a městské školní rady, před-
sedou konzumního družstva Budoucnost. Byl
zakládajícím členem firmy Univerzal a podpůr-
ného a vzdělávacího spolku Karly Máchové.

Zemřel 27. března 1928 v Prostějově na srdeční
selhání ve svých šestapadesáti letech.

Vážený a oblíbený starosta, bytostný demo-
krat, dobrý a poctivý člověk. Tím vším byl Sta-
nislav Manhard. Vážili se ho jeho spolupracovní-
ci a členové spolků. Jeho blízký spolupracovník,
středoškolský učitel a náměstek starosty Ambrož
Soška o něm napsal: »Starosta Stanislav Man-
hard dal svým životem občanstvu příklad muže
mravenčí práce, muže vzdělaného, snášenlivého
a nezištného.« Na portrétu od malíře Antonína
Majera v galerii starostů prostějovské radnice
vidíme tvář vážného muže s typickým rudým
karafiátem na klopě. V Prostějově nám tuto
osobnost připomíná čestný hrob v centrální části
hřbitova s pomníkem ve tvaru mramorového
sloupu a název ulice. Město Prostějov a jeho
občané si váží svého rodáka a starosty, který se
významnou měrou zasadil o jeho rozvoj nejen
v oblasti bytové, dopravních komunikací, vzdě-
lávací, sociálních ústavů, plynárenství i elektrá-
renství. Jeho zásluhou došlo též k výstavbě
leteckých kasáren, kde má dnes své sídlo
významná vojenská jednotka naší armády.

Zdroj: Hana Bartková
JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN

FFOOTTOO -- HHaannaa BBAARRTTKKOOVVÁÁ

Více než čtvrt stovky dětí
z Moravy oslavilo v sobotu
Vánoce podle pravoslavného
kalendáře. »Za šestnáct let, co
je pořádám, se uskutečnily
poprvé v budově Generálního
konzulátu Ruské federace
v Brně,« řekla nám předsedky-
ně Ruského kulturně osvětové-
ho spolku na Moravě
(RKOSM), ruská básnířka,
spisovatelka a novinářka LLjjuu--
bboovv VVoonnddrroouušškkoovváá..

Děti s doprovodem, některé

přijely i v úborech a maskách,
si užily tancování v kruhu
okolo jolky (jedličky), obřad-
né rozsvícení stromečku, při-
volávání Sněhurky (zprvu se
za ni vydávala zamaskovaná
škodolibá čarodějnice baba
Jaga) i společné přivolání
Dědy Mráze, aby klukům
a děvčatům rozdělil z nůše
vánoční dárky. Potěšily je
sáčky plné většinou ruských
sladkostí. Aplaus sklidila např.
taneční skupina Lenky Chala-

balové v originálních krojích
ruských matrjošek s typickými
čelenkami. To včetně efektní-
ho tance na melodie z filmu
Mrazík. Dětskému vánočnímu
veselí přihlížela atašé Generál-
ního konzulátu RF v Brně
Sofia Žukova.

L. Vondroušková ocenila
vydatnou podporu pořádání
pravoslavného svátku Jolky ze
strany Generálního konzulátu
RF v Brně, Jihomoravského
kraje a Magistrátu města

Brna. Svoji mladou rodinku
přivedl na tuto slavnost
i vedoucí magistrátního oddě-
lení sociálního začleňování
Tomáš Jurčík. Ten se zabývá
mj. prací s národnostními
menšinami, cizinci a uprchlí-
ky. Už proto, že v ČR žije
trvale 42 300 Rusů, z toho
čtyři tisíce na Moravě. Tato
národnostní menšina udržuje
zájmovou pospolitost a vazby
na svoji starou vlast i pro-
střednictvím akcí RKOSM.
Na Jolce se jeho členové
pochlubili vlastnoručně zho-
tovenými dobrotami, např.
pirožky plněnými zelím nebo
brambory a podáváním čaje ze
samovaru. ((vvžž))

FFOOTTOO -- VVááccllaavv ŽŽAALLUUDD
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Děti z Moravy oslavily pravoslavné Vánoce

Stanislav Manhard byl 
prostějovským starostou



REDAKČNÍ SLOUPEK Almaty a různé souvislosti
Přítomnost ruských

výsadkářů majících
společně s několika
dalšími zeměmi zajis-
tit pořádek v kazach-
stánském Almaty
vyvolala negativní
reakci v Bidenově
americké administrati-
vě. Prý tam Rusové

přiletěli, aby potlačili pokus »o nastolení
demokracie«, a vlastně také proto, že tady
pak chtějí zůstat. V jednom našem médiu
jsem si dokonce přečetl jakési srovnání s 21.
srpnem 1968 u nás. Slovo boj za demokracii
na počátku almatských událostí bylo vyslo-
vováno snad v každém mainstreamovém
komentáři. Brzy se však ukázalo, že oni
»demokraté« přece jen nejsou zase tak
demokratičtí. Násilnosti v ulicích proti dru-
hým občanům, proti státní moci, totiž pře-
rostly míru tolerance a případného využívá-
ní. Rabování, krádeže, hořící auta, vraždění
policistů, poničené státní budovy! Navíc, je-
li pravdou, jak prohlásil současný demokra-
ticky zvolený prezident, že do země pronik-
ly zahraniční bojůvky, pak je třeba se zeptat,
odkud a kdo je dokázal tak rychle zorgani-
zovat? 

A proč se vlastně Spojené státy, mající
kolem Ruska prstenec základen, tak zřetelně

postavily proti vojenské pomoci Ruska,
když mezi Kazachstánem a právě Ruskem
a několika dalšími postsovětskými státy exi-
stuje dohoda o vzájemné pomoci? A to
v době, kdy samotné USA zřizují v Albánii
velitelství, z něhož budou řízeny všechny
akce amerických vojenských sil na Balkáně,
které jsou rozmístěny na základnách v něko-
lika zemích tohoto prostoru. Proti tomu
Rusko neprotestovalo, ač jde o akci namíře-
nou právě proti němu.

Kazachstán je bohatá země s mnoha
surovinovými zdroji a s dost vysokou
životní úrovní oproti ostatním zemím střed-
ní Asie. Žije v něm přes šedesát procent
Kazachů a přes dvacet procent ruskojazyč-
ného obyvatelstva, které je rozmístěno pře-
devším u hranic s Ruskou federací. Tvrze-
ní o bídě, s nímž se setkáváme v našich
mainstreamových médiích, zdaleka neod-
povídá skutečnosti. Přechod moci od sub-
jektivistického vládnutí předchozího prezi-
denta se uskutečnil zcela demokraticky.
Rozhodnutí o zdražení plynu v zimních
podmínkách, i když zřejmě odpovídalo
situaci, s níž se začíná potýkat celý svět,
nebylo moudré a vyvolalo demonstrace.
Bylo proto odvoláno. Na rozdíl od nás, kde
si necháme líbit, že s naší relativně levně
vyrobenou elektřinou se obchoduje na
burze, abychom pak za ni platili mnohem

víc a rozdíl v penězích připadl někomu
jinému.

Jde však o ty »zahraniční bojovníky«.
Odkud přišli? Nepříliš daleko od Almaty je
afghánská hranice. Nabízí se i to, že odtud.
Nepochybuji o tom, že by tady nebyly sku-
piny schopné se rychle přesunout a napomo-
ci »svým muslimským bratrům«. Kazach-
stán je totiž tradičně většinově muslimský.
Alespoň pokud jde o Kazachy. Pak je tu
i další varianta – vývoz další »barevné revo-
luce« a velmi rychlé zneužití pokojných
demonstrací pro své cíle. To by však už
nebylo v režii bigotně muslimských bojů-
vek, ale přímo akt organizovaný zvenčí
s cílem změnit vládu ve prospěch jiných sil.
Když se však někde mluví o boji za demo-
kracii a lidská práva, pak vždycky si musím
dosadit do příslušné kolonky zkratku USA,
protože jen ta nám nabízí odpověď na ono
klasické Quo bono? A málokdy se spletu.
Stačí si připomenout Majdan, revoluce
v Tunisu, Egyptě, Sýrii, Libyi a akce typu
Pouštní bouře či Trvalá svoboda, jež zname-
naly obsazení Iráku a Afghánistánu. 

V Kazachstánu se zřejmě něco podobné-
ho nepodaří, proto ministr zahraničí Spoje-
ných států je tak rozladěn a nasměroval »své
varování«, a to dokonce vpředvečer jednání
Rusko-NATO o Ukrajině, do Moskvy. 

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Rozhodné NE 
modré krvi

V prvním ročníku na historii na FF UK
jsem mezi ostatními kolegy měl i jednu
»slavnou« osobnost. Disidenta, chartistu
a fandu monarchistického uspořádání věcí

Petra Placáka, později také známého jako volebního lídra
monarchistického uskupení Koruna česká.

Vzpomněl jsem si na něj v souvislosti s nedávno odvysílaným
posledním dílem veřejnoprávní mezinárodní minisérie Marie
Terezie, který byl mj. naštěstí dostatečně sebekritický na to, aby
snílky o dokonalosti představitelů šlechty (a církevních prelátů
jako bonus) vrátil nohama na zem…

Zazní v něm několik velmi trefných prohlášení a větných
sekvencí, z nichž zejména ty následující by v žádném případě
neměly zapadnout…

František I. Štěpán Lotrinský, manžel vládkyně, prohlásil také:
»Jen raději dávám peníze těm dívkám (lehčích mravů), než
abych si kupoval odpustky.« Nebo: »Čestných lidí je velmi
málo, zvlášť mezi šlechtici.«

A jeho syn Josef II. ho trefně doplnil: »Šlechta se chová
k lidem jako ke zvířatům a církev je (zase) udržuje v tmářství…«

Čili ano, i mezi šlechtici a fráterníky se samozřejmě
našli/najdou někteří vskutku osvícení jedinci, bylo/je jich ale
pohříchu málo, a stali se tak vlastně onou pověstnou výjimkou
potvrzující pravidlo.

Například papež František je jednou z takových nevídaných
výjimek, kdy za jeho stanoviska a postoje k aktuálnímu celospo-
lečenskému dění by se nemusel stydět žádný skutečně levicový
politik. Patří k jedněm z mála církevních reprezentantů, kteří se
skutečně řídí Ježíšovým odkazem a pro které desatero není jen
cárem papíru. Jen houšť, chtělo by se dodat. Ale zároveň vidíme,
jak málo se tak výjimeční jedinci rodí, a když už se zrodí, jak
málo se pak v církvích či mezi modrokrváky prosadí… Ve stře-
dověku to byli reformátoři, pak až osobnosti, které se nechaly
inspirovat osvícenstvím a pak zas na dlouhou dobu skoro nic,
resp. nikdo… Ne že by to mezi prezidenty bylo o moc lepší, to
ne, ale určitě s republikami není hůř, milý Petře Placáku a spol.

RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

K VĚCI

Rytíři Tony Blair, Benito 
Mussolini a další váleční zločinci

Vlna pohoršení a kritiky se snesla na
rozhodnutí učinit z bývalého britského
premiéra Tonyho Blaira rytíře. Britská krá-
lovna Alžběta II. chce povýšením do
šlechtického stavu Blaira vyznamenat za
jeho zásluhy. 

Mnozí proti tomu protestují, neboť upo-
zorňují, že Blair je válečný zločinec, který
by měl za své vedení ilegální války v Iráku
(od 2003) a páchání přečinů v Afghánistánu

spíše sedět doživotně ve vězení. Stejně jako jeho kumpán Geor-
ge W. Bush má totiž na rukou krev. Statisíce dětí, žen a mužů
kvůli jejich agresi zemřely a celý region kolem Iráku byl
destruován a stále se ocitá v chaosu.

Je ale špatné jmenovat Blaira rytířem? Spíše je to dobré, neboť
se tak Blair dostává do společnosti jiných zločinců, kteří byli
britskými, nedemokraticky dosazenými panovníky oceněni
šlechtickými tituly. Například italský fašistický diktátor Benito
Mussolini byl oceněn titulem rytíře králem Jiřím V. v roce 1923.
Blairův titul rytíře je tak třeba spíše číst jako Blairovo odsouze-
ní za jeho příspěvek tradiční britské imperiální politice. Teď už
jen zbývá poslat ho do basy.

JJaann KKLLÁÁNN,, ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

K rozporuplným 21 letům pro vojáka…
Před několika dny pražský městský

soud odsoudil bývalého českého vojáka
na dvacet jedna let vězení za to, že se
účastnil bojů na východní Ukrajině na
straně »ukrajinských separatistů«. Býva-
lý voják, který byl souzen v nepřítom-
nosti, vinu tak, jak mu byla přisouzena,
odmítá, jak prohlásila jeho obhájkyně.
Přesto dostal nejvyšší možný trest, jaký
se dává hrůzným vrahům. 

Před časem byl zveřejněn příběh
muže, který se jako voják francouzské
cizinecké legie účastnil bojových opera-
cí ve středu Afriky. Byl zpracován skoro
jako příklad pro mladé, válkychtivé
nadšence. Český souhlas se vstupem do
cizinecké legie ovšem neměl. Byla to

jeho soukromá záležitost. Ani
nasazení legie do bojové akce
nebylo posvěceno třeba vele-
ním NATO nebo Radou bez-
pečnosti, alespoň o ničem
takovém jsme se nedozvěděli.
Souzen při návratu domů
pochopitelně nebyl. Proč ten
dvojí metr?

Proč vrah, jenž usmrtil ze
zištnosti a přitom tak hrůzným způso-
bem, bývá odsouzen ke stejně dlouhému
trestu jako zmíněný bývalý voják? Není
v tom rozpor? Nedivím se, kdyby k tak
vysokému trestu byl odsouzen někdo,
kdo se se zbraní v ruce účastnil bojů na
straně Islámského státu. Ten skutečně

měl v programu likvidovat
»nevěřící« a odpůrce, ale na
východě Ukrajiny? Kdyby byly
splněny podmínky Minských
dohod ze strany ukrajinského
státu, nemuseli by se občané
Luhanska a Doněcka bránit.
Jejich strachu se nedivme, stále
mají před očima, co po majdan-
ském převratu se dělo v Charko-

vě, jak ruskojazyčné Ukrajince doslova
upálili v Oděse či jak je na Ukrajině
zákony omezován ruský jazyk, tedy
jazyk, kterým se hovoří na východě. Zde
nejde o teroristickou organizaci. Přesto
vynesený trest je stejný, jako by šlo
o vraha. JJiiřříí VVÁÁBBRR

Nebuďme lhostejní k situaci na Slovensku
Ko m e n t ova t

dění v jiných stá-
tech může být
bráno jako vmě-
šování se do
jejich záležitostí.
Aktuálně vidíme
napjatou situaci
v Kazachstánu.
A když tamní

prezident označí za původce násilí
lidi vyškolené v zahraničí, ozvou se
Spojené státy, že jde o potlačení
tamní demokracie. Jako by 6. ledna
nebylo výročí, kdy demonstranti
napadli jejich Kapitol a také tam byly
oběti na životech. Tam se s demon-
stranty taky vypořádali po svém.

Chtěla bych se ale dotknout situace
na Slovensku. Možná i někteří z vás
čtenářů neberou tuto zem jako cizí,
ale stále jako zemi, která s naší tvoři-
la jeden celek. V určitém směru se
tato záležitost týká i České republiky.

A proto snad nikoho neurazí, když si
dovolím komentář k dohodě o obran-
né spolupráci mezi Slovenskem
a USA. Tento dokument momentálně
rozděluje slovenskou společnost.
Jednání začala probíhat už v roce
2019, ale vláda Roberta Fica tato jed-
nání ukončila. Nyní se v médiích ke
smlouvě, kterou již dojednávala nová
vláda, vyjadřuje velmi důrazně
a hodnotí tento návrh jako jednoznač-
ně nevýhodný pro Slovensko. Podle
něj bude mít Slovensko omezené pra-
vomoci vůči americkým vojákům. 

Jedním ze dvou letišť, kterých se
dohoda týká, je letiště Sliač. Nyní na
něm probíhá od roku 2020 rekon-
strukce. Ta má být dokončena v roce
2024. Po tu dobu je letiště vyřazeno
pro civilní lety. Ministerstvo dopravy
jako jediný akcionář společnosti
Letiště Sliač však už s obnovou civil-
ních letů nepočítá a na úřad práce
nahlásilo hromadné propouštění cca

tří desítek zaměstnanců. Již nyní je
na letišti vyhrazená zóna, kam se
nedostane ani letištní personál. 

Přitom toto letiště ještě pod svým
historickým názvem Tri duby, sehrá-
lo významnou roli při osvobozování
Slovenska za II. světové války Rudou
armádou. Tehdy, a i v pozdějších
letech, sloužilo slovenské armádě.
A za sebe vidím jako zásadní rozdíl,
pokud sloužilo letiště k obraně vlast-
ního státu anebo pokud má sloužit
jako týlové zajištění např. pro létající
tankery jiných mocností, které se při-
pravují na delší dolet svých bojových
letadel. Nenapadá vás možný cíl
jejich letů? Mě ano!

A v tomto mi není tato situace lho-
stejná a týká se i České republiky.
O podobném využití letiště se uvažu-
je i v Moravskoslezském kraji. Kon-
krétně o letišti v Mošnově. I o ně má
zájem americká armáda. Tady však
nejde o letiště státu, ale o majetek

Moravskoslezského kraje. Buduje se
zde obrovské multimodální překla-
diště (spojení silniční, železniční
a letecké přepravy). Tak se přímo
nabízí možnost, že některé haly už
koupili američtí investoři. A komu je
do budoucna pronajmou, je už na
nich.

Ale vrátím se na Slovensko. Schvá-
lení dohody musí projít Vládou SR,
pak následuje schválení v Národní
radě SR a na závěr by ji měla ratifiko-
vat prezidentka. Tento proces tak
i přes odpor velké části slovenské
veřejnosti má naději na schválení.
Slovensko má před námi na úrovni
voleb do parlamentu asi dva roky
náskok. Můžeme sledovat, jak si
vede tamní vládnoucí čtyřkoalice.
U nás jsme lepší a máme dokonce
pětikoalici, která se sice ještě stále
vzájemně ladí, ale byl to právě teh-
dejší místopředseda ODS Alexandr
Vondra, který zmínil možnost vybu-

dovat americkou základnu v Mošno-
vě. A tato ODS je dnes jednou ze
stran vládnoucí koalice a má v jejím
čele jako premiéra svého předsedu.

Proto mi není lhostejná situace na
Slovensku. I u nás má pravicová
vláda v parlamentu většinu a může se
opřít i o většinu v Senátu. A mohou si
prohlasovat i zřízení základny. Stáva-
jící ministr zahraničí již svými výro-
ky na dění ve světě jasně dává najevo,
kdo mu posílá noty. 

Řekla jsem to již v minulosti a na
svém stanovisku si trvám. Jako matka
i jako politička udělám vše pro to,
aby u nás žádná cizí základna
nevznikla! A snad i touto svou úva-
hou dodám energii přátelům na Slo-
vensko, aby se i oni úspěšně ubránili
zřízení americké základny a zachova-
li si svou vlastní suverenitu!

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ,, 
ppřřeeddsseeddkkyynněě ÚÚVV KKSSČČMM 

aa ppoossllaannkkyynněě EEvvrrooppsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu

Vybrané články 
z Haló novin www.iHalo.cz

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



I pěstitelé zeleniny jsou nuceni prodávat
za ceny, jež nepokrývají výrobní náklady

Vyplývá to ze situační
a výhledové zprávy minister-
stva zemědělství (MZe), která
je zaměřena na zeleninu.

Pěstitelé loňskou sklizeň
zeleniny považují za průměr-
nou. Pole se zeleninou na jaře
poškodily nízké teploty
a sucho, chladnější léto

s častými srážkami zpomalilo
vývoj a růst rostlin. Podzimní
sklizeň zeleniny byla přeruše-
na obdobím s vydatnými sráž-
kami. Trh se zeleninou se
navíc od začátku minulého
roku vyznačoval nízkými
cenami kořenové zeleniny,
cibule a hlávkového zelí
z předloňské sklizně. Ceny

ostatních druhů zeleniny, jako
jsou kedlubny, květáky, papri-
ky a rajčata, zůstaly nízké i po
loňské sklizni. »Jedním
z důvodů je skutečnost, že vli-
vem příznivého vývoje počasí
byla relativně dobrá sklizeň
zeleniny i v okolních státech,«
uvedlo MZe.

N a p ř í k l a d
průměrná roční
cena zeměděl-
ských výrobců
u jedné tuny
kedluben v roce

2021 klesla z předloňských 
30 900 korun na 28 694 Kč,
tuny rajčat z 43 404 Kč na 
38 840 Kč, květáku 
z 30 900 Kč na 28 694 Kč
a hlávkové kapusty 
z 13 625 Kč na 9070 Kč. Nao-
pak cena tuny česneku vzrost-
la na 95 995 Kč z 88 823 Kč
v roce 2020 a mrkve bez natě

z 7734 Kč na 8447 Kč.
Průměrné ceny zeleniny

v obchodech se podle MZe
loni také snížily. »Výrazný
meziroční pokles v rozmezí od
12 do 25 procent vykazují
ceny zejména u brokolice,
cibule, květáku, salátových
okurek a celeru,« uvedlo
ministerstvo. Mírné meziroční
zvýšení průměrné spotřebitel-
ské ceny bylo loni zaznamená-
no pouze u rajčat, česneku
a mrkve.

Do supermarketů a hyper-
marketů míří tři čtvrtiny
tuzemské produkce zeleniny.
»Obchodní řetězce jsou hlavní
silou udávající výkupní i spo-
třebitelskou cenu zeleniny
a svého výjimečného postave-
ní často zneužívají,« uvedlo ve
zprávě MZe. Četnost nekalých
obchodních praktik se podle
pěstitelů zvýšila v posledních
dvou letech. Farmáři si stěžují
na slevové akce pod nákupní
cenou, nátlak na pěstitele
kvůli snížení ceny či falšování
původu prodávaného zboží.

Podle předsedy Zelinářské
unie Čech a Moravy PPeettrraa
HHaannkkyy se stále více rozevírají

nůžky mezi cenami zeměděl-
ských výrobců a spotřebitel-
ských cenami zeleniny
v obchodech. »Běžně vídáme
na pultech obchodů prodejní
ceny, které jsou více než dvoj-
násobné oproti cenám země-

dělských výrobců. Na druhou
stranu při plánovaných akcích
dochází k prodeji pod nákupní
cenu,« řekl Hanka. Extrémně
nízké ceny vytváří tlak na pěs-
titele, aby prodávali zeleninu za
ceny, které nepokrývají výrob-

ní náklady. V České republice
je evidováno více než 400 pěs-
titelů zeleniny. Největší plochu
na tuzemských polích se zele-
ninou zabírá cibule, zelí, hrách
a mrkev.
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– JJoosseeff ŠŠEENNFFEELLDD

»Zima poslala« na úřady práce víc lidí
ÚÚřřaadd pprrááccee ČČRR ((ÚÚPP ČČRR)) eevviiddoo--

vvaall kkoonncceemm uuppllyynnuullééhhoo rrookkuu nnaa
ssvvýýcchh kkrraajjsskkýýcchh ppoobbooččkkáácchh
aa jjeejjiicchh kkoonnttaakkttnníícchh pprraaccoovviiššttíícchh
cceellkkeemm 225588 117733 uucchhaazzeeččůů
oo zzaamměěssttnnáánníí..

Bylo to o 33 804 osob méně
než před rokem, ale o 12 624 více
než na konci předchozího měsíce.
Dalších téměř 11 tisíc uchazečů
bylo navíc vyřazeno z evidence
z důvodu neplnění součinnosti
s ÚP ČR nebo z ní odešlo na
vlastní žádost.

Ředitel Úřadu práce ČR VViikkttoorr
NNaajjmmoonn uvedl, že s příchodem

zimy postupně končí sezonní
práce zejména v zemědělství
nebo stavebnictví a do evidence
se hlásí větší počet lidí, kterým
skončily termínované pracovní
smlouvy a dohody, nebo napří-
klad živnostníci, kteří dočasně
přerušili činnost. Nezaměstnanost
během celého loňského roku pak
podle něj kopírovala klasickou
vývojovou křivku, která zohled-
ňuje sezonní vlivy. »Na rozdíl od
roku 2020 byla navzdory trvající
epidemické situaci a přijímaným
bezpečnostním opatřením přízni-
vější,« uvedl Najmon.

Podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15-64 let
(ÚP ČR jich uvádí 236 375)
k obyvatelstvu stejného věku ke
konci prosince vzrostl na 3,5 pro-
centa (listopad 2021 – 3,3 %, pro-
sinec 2020 – čtyři procenta). Nej-
vyšší byl tento podíl v okresech
Karviná (8,5 %), Bruntál (6,5 %),
Most (6,2 %), Chomutov (6,1 %),
Louny (5,7 %), Ostrava-město
a Ústí nad Labem (shodně 5,6 %)
a Znojmo (5,4 %). Nejnižší na-
opak v okresech Praha-východ 
(1,3 %), Praha-západ (1,7 %),
Rychnov nad Kněžnou a Benešov

(shodně 1,7 %), Pelhřimov (1,8
%), Mladá Boleslav (2,1 %), Ústí
nad Orlicí a Plzeň-jih (shodně 2,2
%).

Volných pracovních míst evido-
val ÚP ČR ke konci roku 343 148.
Bylo to o 1692 méně než v před-
chozím měsíci a o 24 566 více než
v prosinci 2020. Na jedno volné
pracovní místo připadalo v prů-
měru 0,8 uchazeče, z toho nejvíce
v okresech Karviná (10,1), Brun-
tál (5,1), Ústí nad Labem (4,9),
Most (4,7), Sokolov (3,8), Znoj-
mo (3,7), Děčín a Ostrava-město
(shodně 2,7).

Banky podle očekávání zvedají sazby
BBaannkkyy vv nnáávvaazznnoossttii nnaa rraazzaannttnníí zzvvýýššeenníí

zzáákkllaaddnníí úúrrookkoovvéé ssaazzbbyy ČČeesskkéé nnáárrooddnníí bbaannkkyy
ddáállee vveessmměěss zzddrraažžuujjíí hhyyppoottéékkyy..

Skupina ČSOB od 17. ledna zvyšuje sazby
u všech fixací hypoték. Nově bude úroková
sazba u nejčastěji využívané hypotéky s fixa-
cí na pět let vyšší o 0,6 procentního bodu.
Největší zdražení postihne sazby u jednoleté
fixace, a to o jeden bod. Raiffeisenbank zvý-
šila sazby již 4. ledna. Nárůst činí podle
mluvčí banky PPeettrryy KKooppeecckkéé od 0,8 bodu
u jednoleté fixace až po 0,3 bodu u šestileté
až desetileté fixace. Sberbank CZ zvýšila

úroky hypoték 3. ledna o 0,4 bodu. Komerč-
ní banka úrokové sazby hypoték zvýšila k 10.
lednu, a to od 0,4 do 0,8 bodu. Nové sazby
má od pondělí také UniCredit Bank. Česká
spořitelna zvedne sazby do konce ledna.

Naopak Moneta Money Bank přistoupí od
11. ledna ke snížení úrokových sazeb, a to
o 0,1 bodu u nově sjednaných hypoték s fixa-
cí od pěti let výš, řekla mluvčí banky ZZuuzzaannaa
FFiilliippoovváá. U refinancování hypoték banka
sníží nynější sazbu o 0,15 bodu při fixaci na
pět let a o 0,1 bodu při refinancování na sedm
a deset let.

Ačkoliv chuť mít vlastní nemovitost má
stále velká řada klientů, sazby přesahující
čtyři procenta hypoteční trh podle předsedy
představenstva Hypoteční banky a ČSOB
Stavební spořitelny JJiiřřííhhoo FFeeiixxee velmi prav-
děpodobně zpomalí. Snížená poptávka po
hypotékách bude zřejmě mít dopad také na
ceny nemovitostí, které by neměly růst tak
razantně jako v minulých letech. »Přesto
však kvůli nízké nabídce nemovitostí, zvyšo-
vání inflace i cen stavebních materiálů
a energií nečekáme jejich pokles,« dodal
Feix.

V režimu oddlužení je přes sto tisíc lidí
SSoouuddyy lloonnii ppoovvoolliillyy rreežžiimm

ooddddlluužžeenníí 2233 444488 oossoobbáámm,, ccoožž jjee
oo 33228811 mméénněě nneežž ppřřeeddlloonnii
aa oo 55558800 mméénněě nneežž vv rrooccee 22001199..
VV rreežžiimmuu ooddddlluužžeenníí bbyylloo kkoonn--
cceemm rrookkuu 111111 550000 lliiddíí,, tteeddyy 11,,2288
pprroocceennttaa cceellkkoovvééhhoo ppooččttuu oobbyy--
vvaatteell ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy nnaadd 1155 lleett..

Informovala o tom analytic-
ká společnost InsolCentrum.
Oddlužení je soudní procedu-
ra, ve které dlužníci splácejí
věřitelům dluhy a na konci
řízení soud vydá rozhodnutí
o jejich osvobození od nich.

»Vývoj počtu oddlužení
spíše než na stavu ekonomiky
závisí na tom, jaké podmínky
pro oddlužení stanoví zákono-
dárci v právních normách,«
řekla jednatelka společnosti
JJaarrmmiillaa VVeesseelláá. Nejvyšší počet
povolených oddlužení byl
v roce 2019, kdy novela insol-
venčního zákona zmírnila jeho
parametry.

Podle právní úpravy platné
do 1. června 2019 trval proces
oddlužení pět let a dlužníci
byli povinni uhradit minimál-

ně 30 procent z hodnoty při-
hlášených pohledávek. Novela
insolvenčního zákona účinná
od června 2019 podmínky
zmírnila. Dlužníci jsou povin-
ni uhradit měsíčně minimálně
1089 Kč věřitelům a stejnou
sumu insolvenčnímu správci
v případě, že prokáží vynalo-
žení veškerého úsilí. Připravu-
je se další zmírňující novela
s úvahou na zkrácení doby
splácení na tři roky.

Z dosavadních výsledků
vyplývá 91procentní úspěš-
nost dlužníků ve schopnosti
splácet. Devět procent dlužní-
ků z insolvenční procedury
vypadlo a vrátilo se do života
s dluhy. »Proti 75procentní
recidivě pachatelů trestných
činů jde o mimořádný
úspěch,« upozornila Veselá.

Množství osob, které vstou-
pí do oddlužení letos a v násle-
dujících letech, bude podle ní
záviset na připravované novele
insolvenčního zákona. Dojde-
li k dalšímu zmírňování pod-
mínek pro osvobození od

dluhů, dají se čekat rekordy
v počtech povolených oddlu-
žení. InsolCentrum zatím do
predikce nezahrnuje lidi, kteří

se budou zadlužovat v důsled-
ku zvyšování cen energie či
inflace. Jejich počet lze nyní
těžko odhadnout, protože se

bude odvíjet od postupu eko-
nomické krize a účinnosti stát-
ních podpor, dodala Veselá.

Na meziroční pokles

v letech 2021 a 2020 měla vliv
pandemie a s ní související
chování dlužníků, míní jedna-
tel úvěrové firmy Fair Credit
TToommáášš KKoonnvviiččkkaa. S odloženou
spotřebou v rámci lockdownů
se zlepšila platební morálka
klientů se spotřebitelskými
úvěry. Roli sehrálo i morato-
rium na splácení spotřebitel-
ských úvěrů v květnu až říjnu
2020, podotkl.

Finanční skupina CFIG,
která pomáhá lidem řešit
insolvence, se podle zaklada-
tele MMaarrttiinnaa CChhoovvaannccee čím dál
častěji setkává se zneužíváním
institutu ze strany dlužníků. Ti
si naberou dluhy v co největ-
ším množství s vědomím, že je
nikdy nesplatí, a půjdou do
insolvence. Upraví dopředu
své příjmy tak, aby oficiální
mzdu měli v co nejnižší
potřebné výši a zbytek si
nechávají platit v hotovosti.
Na tomto modelu tratí neje-
nom věřitelé, ale primárně stát
na odvodech daní a pojiště-
ních, poznamenal.

DEVIZOVÉ REZERVY ČNB 
SE LONI ZVÝŠILY

Devizové rezervy ČNB vzrostly ke konci loňského pro-
since meziročně o 17 mld. na 152,5 mld. eur. Ve srovnání
s předchozím měsícem byly vyšší zhruba o 2,5 mld. eur.
Meziročně stouply rezervy také v korunách a dolarech.
V meziměsíčním srovnání se zvýšily rezervy v dolarech,
v korunách klesly. Vyplývá to z předběžných údajů cen-
trální banky.

V korunovém vyjádření činily devizové rezervy na konci
loňského roku přibližně 3,79 bil. Kč. Proti listopadu byly
nižší o 36,9 mld. Kč, proti konci roku 2020 naopak vzrost-
ly o 237,5 mld. Kč. V dolarech se devizové rezervy mezi-
měsíčně zvýšily o 2,3 mld. na zhruba 172,7 mld. Meziroč-
ně stouply o zhruba 6,6 mld. USD.

RŮST HDP NENÍ DOSTAČUJÍCÍ

PODMÍNKOU PRO UDRŽITELNOST
Německý ministr hospodářství za stranu Zelených

RRoobbeerrtt HHaabbeecckk mění formát výroční zprávy o hospodářství
země. Nově se text bude zaměřovat nejen na samotný hos-
podářský růst, ale i na udržitelnost a na ochranu klimatu,
napsal týdeník Der Spiegel. Německá spolková vláda kaž-
doročně do konce ledna zveřejňuje zprávu o hospodářské
a finanční politice a očekávaném hospodářském vývoji. Ta
se obvykle zaměřovala na HDP. Sociální demokraté, Zele-
ní a liberální svobodní demokraté se ale zavázali, že do
zprávy začlení nejen ekonomické, ale i ekologické, sociál-
ní a společenské dimenze prosperity. Ekonomický růst,
měřený nárůstem HDP, totiž rozhodně není dostačující
podmínkou pro udržitelnou prosperitu, zaměstnanost
a sociální zabezpečení.

STRANA 6 l Z EKONOMIKY ÚTERÝ l 11. LEDNA 2022

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

VÝKUPNÍ I SPOTŘEBITEL-
SKOU CENU STANOVUJÍ

ŘETĚZCE A SVÉHO
POSTAVENÍ ZNEUŽÍVAJÍ

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– aarrcchhiivv HHaallóó nnoovviinn

TTuuzzeemmsskkáá pprroodduukkccee zzeelleenniinnyy uurrččeennéé pprroo oobbcchhooddnníí ssííťť aa zzpprraa--
ccoovvaatteellsskkýý pprrůůmmyyssll vv llooňňsskkéémm rrooccee ppooddllee ppřřeeddbběěžžnnýýcchh úúddaajjůů
vvzzrroossttllaa mmeezziirrooččnněě oo 1155 556688 ttuunn nnaa 224444 445599 ttuunn.. FFaarrmmáářřii lloonnii
zzeelleenniinnuu ppěěssttoovvaallii nnaa 1122 006666 hheekkttaarreecchh,, zzaattíímmccoo oo rrookk ddřříívvee ppoollee
pprroo ttrržžnníí pprroodduukkccii zzeelleenniinnyy zzaabbíírraallaa 1111 332266 hhaa.. PPěěssttiitteelléé ssee aallee
oodd llooňňsskkaa ppoottýýkkaajjíí ss nníízzkkýýmmii cceennaammii,, zzaa kktteerréé zzeelleenniinnuu pprrooddáávvaa--
jjíí ddoo oobbcchhooddůů ččii kk ddaallššíímmuu zzpprraaccoovváánníí..



Shermanová s Rjabkovem v Ženevě
JJeeddnnáánníí nnáámměěssttkkyynněě aammeerriicc--

kkééhhoo mmiinniissttrraa zzaahhrraanniiččíí WWeennddyy
SShheerrmmaannoovvéé aa jjeejjííhhoo rruusskkééhhoo
pprroottěějjšškkuu SSeerrggeejjee RRjjaabbkkoovvaa
oo ssiittuuaaccii nnaa UUkkrraajjiinněě zzaaččaallaa
vv ŽŽeenneevvěě nneedděěllnníí pprraaccoovvnníí
vveeččeeřříí.. PPřřeeddbběěžžnnéé sseettkkáánníí ppřřeedd
vvččeerreejjššíímm hhllaavvnníímm kkoolleemm rroozz--
hhoovvoorrůů bbyylloo nnáárrooččnnéé aa ppooddoobbnnéé
oobbcchhooddnníímmuu vvyyjjeeddnnáávváánníí,, řřeekkll
RRjjaabbkkoovv aaggeennttuuřřee IInntteerrffaaxx..

Americká strana podle svého
vyjádření zdůraznila svou
snahu dosáhnout pokroku skrze
diplomacii, dala však najevo, že
nechce s Ruskem hovořit
o evropské bezpečnosti bez pří-
tomnosti evropských spojenců.

Listu The Moscov Times
napsal, že včerejší rozhovory
měly trvat zřejmě celý den.
Proto jejich výsledky do naší

uzávěrky nedorazily. Podle
médií ale dorazila ruská delega-
ce krátce po 08.30 SEČ na ame-
rické velvyslanectví v Ženevě
a jednání začala před 09.00
SEČ, napsala agentura AFP
s odkazem na americkou diplo-
macii.

Jako Kubánská krize
»Rozhovory byly těžké,

nemohly být jednoduché,« řekl
Rjabkov už po zmiňované
nedělní večeři s Američany.
Dodal ale, že »nikdy neztrácí
optimismus«. Podle agentury
Reuters rovněž přirovnal nyněj-
ší situaci k tzv. kubánské krizi
z roku 1962, kdy stály USA
a Sovětský svaz na pokraji
jaderné války.

Shermanová svému ruskému

protějšku sdělila, že USA si
některá témata ponechají na
setkání Rady NATO a Ruska,
které má být zítra v Bruselu,
a na rozhovory pod hlavičkou
Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE),
které se čekají ve čtvrtek.

Na sérii diplomatických jed-
nání se dohodli prezidenti USA
Joe Biden a jeho ruský protěj-
šek Vladimir Putin, kteří se tak
snaží vyřešit napětí vyvolané
situací na Ukrajině. Situaci
nenapomáhá, že pakt NATO
odmítá činit jakékoli kompro-
misy ohledně možného budou-
cího členství Ukrajiny v NATO,
které požaduje Rusko. Prohlásil
to podle ČTK včera generální
tajemník paktu Jens Stolten-
berg. ((rroomm))

Su Ťij dostala u soudu čtyři roky
BBaarrmmsskkýý ssoouudd vvččeerraa uulloožžiill

ssvvrržžeennéé vvůůddkkyynnii DDoo AAuunn SScchhaann
SSuu ŤŤiijj ččttyyřřlleettýý ttrreesstt vvěězzeenníí zzaa
nneelleeggáállnníí ddoovvoozz aa ddrržžeenníí vvyyssííllaa--
ččeekk aa zzaa ppoorruuššeenníí pprroottiippaannddeemmiicc--
kkýýcchh ooppaattřřeenníí.. SS ooddvvoolláánníímm nnaa
zzddrroojjee bbllíízzkkéé ppřřííppaadduu oo ttoomm
iinnffoorrmmoovvaallyy ssvvěěttoovvéé ttiisskkoovvéé
aaggeennttuurryy..

Nositelka Nobelovy ceny za
mír čelí řadě dalších obvinění
a vloni v prosinci už byla odsou-
zena ke čtyřem letům za mřížemi
mj. za podněcování násilí. Šéf
vojenské vlády Min Aun Hlain

následně političku částečně omi-
lostnil a výši trestu snížil na dva
roky. Právníci političky veškerá
obvinění odmítají s tím, že jsou
politicky motivovaná.

První včerejší verdikt, který
vynesl soud v barmské metropoli
Neipyijtu, se týkal nelegálního
dovozu šesti vysílaček, jež bez-
pečnostní složky podle prokura-
tury nalezly v domě Su Ťij při
jejím zatčení. Za porušení dovoz-
ního zákona dostala politička dva
roky vězení. Další dva roky jí pak
soud udělil za porušení zákona

o zvládání katastrof v souvislosti
s koronavirovou krizí. Opatření
proti šíření koronaviru podle
ČTK porušila při předvolební
kampani v roce 2020.

Celkem si nyní Su Ťij musí
odpykat šest let vězení, desítky
dalších roků odnětí svobody jí ale
ještě hrozí, napsala agentura Reu-
ters. Mezinárodní organizace pro
lidská práva Amnesty Internatio-
nal vyzvala k propuštění politič-
ky spolu s tisícovkami dalších
lidí, kteří jsou od převratu prý
nespravedlivě zadržováni. ((rroomm))

Spravedlnost povede v Nizozemsku Kurdka
NNiizzoozzeemmsskkýý lliibbeerráállnníí pprreemmiiéérr

MMaarrkk RRuuttttee aa jjeehhoo vv ppoořřaaddíí jjiižž
ččttvvrrttýý kkaabbiinneett vvččeerraa ppřřeedd ppoolleedd--
nneemm sslloožžiillii ppřřííssaahhuu ddoo rruukkoouu
kkrráállee WWiilllleemmaa--AAlleexxaannddeerraa..
VVoollbbyy ssee kkoonnaallyy vvlloonnii vv bbřřeezznnuu
aa kkooaalliiččnníí jjeeddnnáánníí,, jjeežž sskkoonnččiillaa
vv ppoolloovviinněě pprroossiinnccee,, bbyyllaa nneejjddeell--
ššíí vv hhiissttoorriiii zzeemměě..

Ceremoniál se odehrál
v tanečním sále královského
paláce v Haagu, protože tyto
prostory byly jako jediné dosta-
tečně velké, aby splňovaly pra-
vidla pro rozestupy daná proti-
koronavirovými opatřeními.
Jmenování přenášela stanice
NOS.

Přísahu skládalo celkem 20
ministrů a devět státních tajem-
níků. V paláci chyběla levicově
liberální ministryně financí

a místopředsedkyně vlády Sig-
rid Kaagová, která je po nákaze
covidem v izolaci a přísahala
online. Všichni přítomní si
mohli vybrat, v jakém jazyce
odpoví. Tajemnice pro povolen-
ky a cla Aukje de Vriesová si

jako jediná zvolila fríštinu,
poznamenává podle ČTK NOS.
Rutte (54) stojí v čele vlády již
více než jedenáct let a v EU je
po kontroverzním pravicovém
maďarském premiérovi Viktoru

Orbánovi druhým nejdéle slou-
žícím předsedou vlády. Jeho
Lidová strana pro svobodu
a demokracii (VVD) bude příští
tři roky vládnout společně s levi-
cově liberální stranou Demokra-

té 66 (D66), Křesťanskodemo-
kratickou výzvou (CDA) a Křes-
ťanskou unií (CU). Včera jmeno-
vaný kabinet, označovaný podle
svého pořadí jako Rutte IV.,
tvoří téměř z poloviny ženy, což

je nejvíce v nizozemské historii,
píše agentura DPA.

Nová koalice slíbila velkorysé
výdaje na udržitelnou energetiku,
bydlení, péči o děti a vzdělávání,
ale nejprve se bude muset vypo-
řádat s pandemií COVID-19.
Nizozemsko se aktuálně potýká
s rekordními počty nově nakaže-
ných a vláda musí do pátku roz-
hodnout, zda prodlouží přísná
pravidla uzávěry, která v zemi
platí od poloviny prosince.

Šéfem diplomacie se stal
Wopke Hoekstra, jehož dosa-
vadní resort financí převezme
Kaagová. Ta byla v předchozí
Rutteho vládě ministryní zahra-
ničí, ale v září rezignovala stejně
jako ministryně obrany Ank Bij-
leveldová. Obě odstoupily kvůli
kritice, jíž vláda čelila za údajně
pomalé evakuace z Afghánistá-
nu, kde se v srpnu překvapivě
rychle znovu chopilo moci radi-
kální islamistické hnutí Tálibán.

Novou nizozemskou ministry-
ní obrany se stala dosavadní
ministryně vnitra Kajsa Ollon-
grenová. Resort spravedlnosti
povede Dilan Yesilgözová Zege-
riusová, která je kurdského
původu, narodila se v Ankaře
a do Nizozemska se přistěhovala
jako dítě, uvedla DPA. ((rroomm))

Putin o mírových silách v Kazachstánu
RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr

PPuuttiinn vvččeerraa oobbhhaajjoovvaall vvyysslláánníí
vvoojjáákkůů zz RRuusskkaa aa ddaallššíícchh ppoosstt--
ssoovvěěttsskkýýcchh ssttááttůů ddoo KKaazzaacchhssttáá--
nnuu,, kkddee ppřřeedd ttýýddnneemm pprrooppuukkllyy
rroozzssááhhlléé nnáássiillnnéé nneeppookkoojjee..

Putin podle agentury TASS
při videosummitu Organizace
Smlouvy o kolektivní bezpeč-
nosti (ODKB) zdůraznil, že
jednotky této vojenské aliance
byly vyslány na kazachstán-
skou žádost a že doba jejich
působení ve středoasijské
zemi bude omezená.

»Naše společné působení
vnímáme jako vysoce moderní
a samozřejmě zcela legitimní
akci,« řekl Putin o nasazení asi
2500 vojáků ze zemí ODKB
v Kazachstánu. Tyto jednotky,
které označil za mírové síly,
budou závislé na přáních
kazachstánského prezidenta.

Události v Kazachstánu
Putin ve svém vystoupení
označil za pokus vnějších sil
o vměšování do vnitřních
záležitostí Ruska a dalších
států v regionu. Kazachstán
podle něj v posledních dnech
čelil »agresi mezinárodního
terorismu«. Šéf Kremlu zdů-
raznil, že do nepokojů byly

zapojeny skupiny »ozbroje-
ných lidí«, kteří zjevně »pro-
šli výcvikem v zahraničních
centrech« a měli zkušenosti
s bojovými akcemi. »Událos-
ti v Kazachstánu nejsou
první ani poslední pokus
o vměšování do našich vnitř-

ních záležitostí,« pozname-
nal Putin.

»Opatřeními v rámci ODKB
jsme dali jasně najevo, že
nedovolíme, aby se situace
u nás rozkolísala a aby se
uskutečnily scénáře tzv. barev-
ných revolucí, podtrhl ruský
prezident.

Kazachstánský prezident
K a s y m - Ž o m a r t
Tokajev pak včera
uvedl, že ve středoa-
sijské zemi byl
obnoven ústavní
pořádek, i když pro-

titeroristická operace ještě
zcela neskončila. Za teroristy
a bandity označuje prezident
účastníky rozsáhlých násil-
ných nepokojů, které se minu-
lý týden rozšířily do řady
kazachstánských měst. Dnes
se Tokajev chystá představit

návrh na složení nové vlády,
informovala tisková agentura
TASS.

Prezident i předsedovi
Evropské rady Charlesi
Michelovi zdůraznil, že do
předem připraveného aktu
agrese v Kazachstánu byli
přímo zapojeni teroristé, a že
vedení země brzy předloží
světu důkazy o tom, co se
v uplynulých dnech skutečně
stalo. Tokajev vyzdvihl, že
situaci se podařilo zklidnit
díky silám ODKB. Vyslání asi
2500 vojáků z Ruska a dalších
postsovětských republik
v rámci mise ODKB do
Kazachstánu samozřejmě kri-
tizují mj. USA. Ministr zahra-
ničí USA Antony Blinken
varoval podle ČT, že kam noha
ruského vojáka vkročí, odtud
je pak obzvláště složité ho

dostat pryč. Zjevně přitom
skromně pozapomněl, že totéž
platí především pro žoldáky
US Army!

Tokajev také během svého
vystoupení na včerejším vide-
osummitu ODKB řekl, že
v Kazachstánu nikdy nebyly
nasazeny ozbrojené síly proti
pokojným občanům. Minulý
týden přitom podle ČTK prý
oznámil, že dovolil policistům
a vojákům, aby v zájmu obno-
vení pořádku stříleli na
demonstranty bez varování.

Prezident zopakoval infor-
maci, že během protestů přišlo
o život 16 pracovníků bezpeč-
nostních sil. Počet obětí mezi
civilisty se podle něj upřesňuje.
Média uvedla, že o život přišlo
164 lidí, policie ani minister-
stvo zdravotnictví ale tento
údaj zatím nepotvrdily. ((rrjj))

Nizozemský král Willem-Alexander (vlevo) včera v královském paláci znovu jmenoval premiéra
Marka Rutteho (vpravo) šéfem vládního kabinetu. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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PROTI VMĚŠOVÁNÍ
MMííssttooppřřeeddsseeddaa ÚÚVV KKSSČČMM

MMiillaann KKrraajjččaa ooddssoouuddiill nnoovvéé
vvmměěššoovváánníí ddoo zzáálleežžiittoossttíí aaffrriicc--
kkééhhoo MMaallii zzee ssttrraannyy ČČeesskkéé
rreeppuubblliikkyy.. SSttaalloo ssee ttaakk vv rreeaakkccii
nnaa pprroohhllááššeenníí zzvveeřřeejjnněěnnéé ffrraann--
ccoouuzzsskkýýmm mmiinniisstteerrssttvveemm zzaahhrraa--
nniiččnníícchh vvěěccíí..

V něm Francie, Česká republi-
ka a několik dalších zemí odmí-
tají přítomnost ruské vojenské
tzv. Vagnerovy skupiny v této
bývalé francouzské kolonii na
pozvání malijské vlády. »Armá-
da České republiky je již řadu let
přítomna v Mali, kde se stala
nástrojem francouzské snahy
o obnovení svého dřívějšího
koloniálního vlivu v této zemi.
Po nedávných politických změ-
nách v Mali však nová malijská
vláda uvedla, že má právo si
svobodně zvolit, s kým bude
spolupracovat. Rozhodovat
o tom, kdo bude zajišťovat bez-
pečnost Mali, opravdu nemá
právo Paříž, ale Bamako,« uvedl
pro Haló noviny Krajča.

Hospodářské společenství
západoafrických států
(ECOWAS) mezitím v neděli
uvalilo na Mali nové sankce.
Lídři států regionu se dohodli na
pozastavení většiny obchodu
s touto zemí i finanční pomoci,
kterou jí poskytují. Je to reakce
na skutečnost, že vojenští vládci
Mali prohlásili, že zůstanou
u moci další čtyři roky, místo
aby příští měsíc uspořádali
volby, jak slíbili. Uvedla to ČTK
s odvoláním na prohlášení zve-
řejněné po zasedání ECOWAS
v ghanské metropoli. ((rrjj))

VÍKEND PLNÝ

TRAGÉDIÍ
Při požáru v domě v newyor-

ské čtvrti Bronx v neděli zemře-
lo 19 lidí včetně devíti dětí,
uvedla agentura AP. Dalších
zhruba šest desítek osob bylo
zraněno, z toho 13 jich zůstává
v nemocnici v kritickém stavu.

Po sobotním pádu části skály
na lodě s turisty na jezeře na
jihovýchodě Brazílie zemřelo
deset lidí. Dalších 32 bylo zra-
něno, uvedla AP s odvoláním na
informace od místní policie.
K neštěstí došlo na jezeře Lago
de Furnas. Na internetu se šíří
videa, kde je vidět okamžik, kdy
se skála odděluje od stěny útesu
a přihlížející se snaží varovat
lidi pod ní. Zdá se, že nejméně
jeden ze člunů se potopil, zatím-
co jiným se podařilo uniknout.

V Afghánistánu pak zase
životy devíti dětí stál výbuch
stánku s popcornem…

ZLATÉ GLÓBY

BEZ POMPY
LLeettooššnníí ZZllaattýý ggllóóbbuuss zzaa nneejj--

lleeppššíí ffiillmmoovvéé ddrraammaa ssii ooddnneessll
wweesstteerrnn SSííllaa ppssaa rreežžiisséérrkkyy JJaannee
CCaammppiioonnoovvéé.. OOcceenněěnníí ssee lleettooss
vv LLooss AAnnggeelleess vvyyhhllaaššoovvaallaa bbeezz
oobbvvyykklléé ppoommppyy aa hhoollllyywwoooodd--
sskkééhhoo ppoozzllááttkkaa..

Běžně v televizi vysílaný
ceremoniál se kvůli kontrover-
zím okolo Asociace zahranič-
ních novinářů v Hollywoodu
(HFPA), která ocenění uděluje,
proměnil v sérii příspěvků na
sociálních sítích. Film Moje
slunce Mad české režisérky
Michaely Pavlátové neproměnil
nominaci na nejlepší animovaný
film.

Film Síla psa streamovací
společnosti Netflix s Benedic-
tem Cumberbatchem v hlavní
roli si odnesl i cenu za nejlepší
režii a za nejlepší mužský výkon
ve vedlejší roli pro Kodiho
Smita-McPheea.

Zlatý glóbus za nejlepší muž-
ský výkon v dramatu získal Will
Smith za životopisný snímek
Král Richard: Zrození šampió-
nek, kde ztvárnil otce teniso-
vých hvězd Sereny a Venus Wil-
liamsových. Stejnou cenu
v kategorii žen dostala Nicole
Kidmanová za roli televizní
legendy Lucille Ballové ve
filmu Ricardovi.

Jako každý rok v Berlíně vzpomínají pokrokově oriento-
vané subjekty na Rozu Luxemburgovou a Karla Liebknechta,
kteří byli zavražděni 15. ledna 1919. Tato vzpomínka byla
vždy jednou z největších někdy až masových demonstrací
upořádaných aktuálně vládní stranou Die Linke. v Berlíně.
Ovšem už druhý rok nyní probíhá bez velkého průvodu, a to
kvůli pandemickým opatřením. Na snímku na ústředním hřbi-
tově Friedrichsfelde u památníku socialistů s nápisem Mrtví
nás nabádají aktivisté položili květy mj. i za partnerskou
KSČM. ((bbrroomm,, rroomm)) FFOOTTOO -- ((zzaa))

POKUS O VMĚŠOVÁNÍ
DO ZÁLEŽITOSTÍ

RUSKA

RUTTE
PREMIÉREM
POČTVRTÉ



Potvrdí Webbův teleskop Hawkingovy teze?
NNoovvýý vvýýzzkkuumm nnaazznnaaččuujjee,, žžee

bbrrzzyy bbuuddeemmee mmooccii ootteessttoovvaatt
jjeeddnnuu zz nneejjkkoonnttrroovveerrzznněějjššíícchh
tteeoorriiíí SStteepphheennaa HHaawwkkiinnggaa..
TToolliikk ppoottřřeebbnnáá ddaattaa bbyy mměěll ppřřii--
nnéésstt tteelleesskkoopp JJaammeessee WWeebbbbaa,,
kktteerrýý oo VVáánnooccíícchh vvyyppuussttiillaa
aammeerriicckkáá kkoossmmiicckkáá aaggeennttuurraa
NNAASSAA,, nnaappssaall wweebb SSppaaccee..ccoomm..

V 70. letech 20. století Haw-
king zformuloval úvahu, že
temná hmota, neviditelná
látka, která tvoří většinu hmoty
ve vesmíru, může pocházet
z černých děr vytvořených
v prvních okamžicích velkého
třesku. Nyní tři astronomové
přišli s teorií, která vysvětluje
nejen existenci temné hmoty,
ale také vznik největších čer-
ných děr ve vesmíru.

»Co na této myšlence pova-
žuji za nesmírně vzrušující, je
to, jak elegantně spojuje dva
skutečně náročné problémy, na
nichž pracuji – problém zkou-
mání povahy temné hmoty
a vzniku a růstu černých děr –
a řeší je jedním šmahem,«
uvádí spoluautorka vědecké
práce astrofyzička Yaleovy uni-
verzity PPrriiyyaammvvaaddaa NNaattaarraajjaa--
nnoovváá.. Co víc, několik nových
přístrojů – včetně právě vypuš-
těného vesmírného dalekohle-
du Jamese Webba – by mohlo
přinést údaje potřebné ke
konečnému posouzení Haw-
kingova proslulého nápadu.

Temná hmota tvoří přes 
80 % veškeré hmoty ve vesmí-
ru, ale žádným způsobem
přímo vzájemně nepůsobí se
světlem. Jen se vznáší, je
masivní a ovlivňuje gravitaci
uvnitř galaxií. Představa, že za
tyto nepolapitelné věci mohou
být zodpovědné černé díry, je
lákavá. Koneckonců černé díry
jsou temné, takže zaplnění
galaxie černými dírami by teo-
reticky mohlo vysvětlit všech-
na pozorování temné hmoty.

Není vesmír 
jako vesmír

Bohužel v moderním vesmí-
ru se černé díry tvoří pouze až

poté, co zemřou masivní hvěz-
dy a zhroutí se pod tíhou vlast-
ní gravitace. Takže vytváření
černých děr vyžaduje mnoho
hvězd – což vyžaduje spoustu
běžné hmoty. Vědci vědí, kolik
běžné hmoty je ve vesmíru
z výpočtů raného vesmíru, kde
vznikl první vodík a helium.
A prostě není dostatek běžné
hmoty na to, aby se vytvořila
všechna temná hmota, kterou
astronomové doposud zazna-
menali.

A tady přišel Hawking.
V roce 1971 navrhl, že černé
díry se tvořily v chaotickém
prostředí nejranějších okamži-
ků velkého třesku. Tehdy
kapsy hmoty mohly spontánně
dosáhnout hustot potřebných
k vytvoření černých děr

a zaplavit jimi vesmír dlouho
předtím, než zablikaly první
hvězdy. Hawking naznačil, že
tyto »prapůvodní« černé díry
mohou být zodpovědné za
temnou hmotu. Přestože byl
nápad zajímavý, většina astro-
fyziků se místo toho zaměřila
na hledání nové subatomární
částice, jež by temnou hmotu
vysvětlila.

Co víc, modely prvotního
formování černých děr naráže-
ly na problémy související
s pozorováním. Pokud se jich
v raném vesmíru vytvořilo pří-
liš mnoho, změnily obraz
reliktního záření z raného ves-
míru, známého jako kosmické
mikrovlnné pozadí (CMB). To
znamenalo, že teorie fungova-
la pouze tehdy, když byly

počet a velikost prvotních čer-
ných děr dosti omezené, jinak
by teorie byla v rozporu
s měřeními CMB.

Myšlenka byla oživena
v roce 2015, kdy Laserová
interferometrová observatoř
gravitačních vln (LIGO) obje-
vila svůj první pár kolidujících
černých děr. Tyto dvě černé
díry byly mnohem větší, než
se čekalo, a jeden ze způsobů,
jak vysvětlit jejich velkou
hmotnost, bylo říci, že vznikly
v raném vesmíru, nikoli v srd-
cích umírajících hvězd.

Nejnovější výzkum
V nejnovějším výzkumu se

Natarajanová, NNiiccoo CCaappppeelllluuttii
z Miamské univerzity a Günt-
her Hasinger z Evropské kos-

mické agentury (ESA) hlubo-
ce ponořili do teorie prvotních
černých děr a zkoumali, jak by
mohly vysvětlit temnou hmotu
a případně vyřešit další kos-
mologické problémy.

Aby prošly současnými
pozorovacími testy, musí být
prvotní černé díry v určitém
hmotnostním rozsahu. V nové
práci vědci předpokládají, že
prvotní černé díry měly hmot-
nost přibližně 1,4x větší než
hmotnost Slunce. Vytvořili
model vesmíru, který nahradil
veškerou temnou hmotu těmi-
to poměrně málo hmotnými
černými dírami, a poté hledali
pozorovací vodítka, která by
mohla tento model potvrdit
(nebo vyloučit).

Tým zjistil, že prvotní černé

díry by mohly hrát hlavní roli
ve vesmíru tím, že daly základ
prvním hvězdám, prvním
galaxiím a prvním obřím čer-
ným dírám (SMBH). Pozoro-
vání naznačují, že hvězdy,
galaxie a SMBH se v kosmo-
logické historii objevují velmi
rychle, možná příliš rychle na
to, aby to bylo možné vysvětlit
procesy formování a růstu, jež
pozorujeme v současném ves-
míru. »Prvotní černé díry,
pokud existují, by mohly být
zárodky, z nichž se tvořily
všechny obří černé díry, včet-
ně té, která je ve středu Mléč-
né dráhy,« vysvětluje podle
ČTK Natarajanová.

A teorie je jednoduchá
a nevyžaduje řadu nových
částic k vysvětlení temné
hmoty. »Naše studie ukazuje,
že bez zavádění nových částic
nebo nové fyziky můžeme
vyřešit záhady moderní kos-
mologie od povahy samotné
temné hmoty až po původ
obřích černých děr,« uvedl
Cappelluti.

Neodolatelná LISA
Jde zatím jen o model, který

by však mohl být otestován
relativně brzy. Webbův tele-
skop, který byl po letech
odkladů vypuštěn o Vánocích,
je speciálně navržen tak, aby
odpovídal na otázky týkající
se původu hvězd a galaxií.
A další generace detektorů
gravitačních vln, zejména
Laserová interferometrová
vesmírná anténa (LISA), je
připravená odhalit mnohem
víc o černých dírách, včetně
těch prvotních, pokud existují.

Společně by Webbův tele-
skop a LISA měly astrono-
mům poskytnout dost infor-
mací na to, aby dali dohroma-
dy příběh prvních hvězd
a potenciálně původu temné
hmoty. »Je neodolatelné pro-
zkoumat tuto myšlenku
důkladně s vědomím, že má
potenciál být potvrzena
poměrně brzy,« řekla Natara-
janová. ((rroomm))

Biden čelí kritice za prodlevy kolem Guantánama
AAmmeerriicckkýý pprreezziiddeenntt JJooee BBiiddeenn ččeellíí

kkrriittiiccee oodd aakkttiivviissttůů aa oorrggaanniizzaaccíí nnaa
oocchhrraannuu lliiddsskkýýcchh pprráávv,, žžee nneeppoossttuu--
ppuujjee ddoossttii rráázznněě aa rryycchhllee ppřřii uuzzaavvřřeenníí
kkoonncceennttrraaččnnííhhoo ttáábboorraa nnaa GGuuaannttáá--
nnaammuu..

V červenci nechala Bidenova admi-
nistrativa propustit jednoho vězně, ale
od té doby přišlo jen málo náznaků,
že se vláda snaží kontroverzní zaříze-
ní na Kubě uzavřít, napsala v neděli
agentura AP. Biden ohlásil záměr

Guantánamo uzavřít ještě před kon-
cem svého volebního období.

»Prezident Biden sice oznámil svůj
záměr, ale neudělal pro to žádný
zásadní krok,« uvedl advokát a lid-
skoprávní aktivista WWeellllss DDiixxoonn..
K uzavření Guantánama vyzvala
Bidena i organizace Amnesty Interna-
tional (AI), která patří k dlouho-
dobým kritikům tohoto zařízení.
»Čím déle bude toto vězení v pro-
vozu, tím déle je podkopávána

věrohodnost Spojených států v oblas-
ti lidských práv,« uvedla podle ČTK
AI.

Administrativa George Bushe ml.
zřídila lágr na Guantánamu v reakci
na teroristické útoky z 11. září 2001.
Před dvaceti lety, 11. ledna 2002,
nechala do zařízení převézt první
vězně. Zadržováno v nelidských pod-
mínkách tam bylo přes 780 lidí kvůli
podezření z terorismu, většina z nich
ale nebyla nikdy obviněna! Podle

organizací na ochranu lidských práv
byli vězni mučeni a neměli prakticky
žádný kontakt s obhájci!

Současný prezident se zřejmě chce
vyhnout situaci, do které se dostal
jeho předchůdce Barack Obama,
během jehož mandátu byl Biden
viceprezidentem. Obama sice pode-
psal nařízení věznici zrušit, svůj
záměr ale nedokázal prosadit v Kon-
gresu. Administrativa tak pomalu
propouštěla zbylé vězně. Obamovo

nařízení navíc zrušil Donald Trump,
který se pak o Guantánamo nezají-
mal, píše agentura AP.

Podle pravidel Kongresu vláda
nesmí vydat vězně do rizikových
zemí, například do Jemenu či do
Somálska, ani je vpustit na americké
území, a to i v případě, že by byli
v USA ve vězení. V současnosti 
je na Guantánamu zadržováno 39 lidí,
což je nejméně od ledna 2020.

((rrjj))

Poslanci pro rovné podmínky ženám
PPoossllaannccii EEvvrrooppsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu vv pprroo--

ssiinnccii mmjj.. ttaakkéé vvyyzzvvaallii ččlleennsskkéé ssttááttyy EEUU,,
aabbyy zzaavveeddllyy kkoonnkkrrééttnníí ooppaattřřeenníí kk ppoossíílleenníí
ppřřííssttuuppuu žžeenn nnaa pprraaccoovvnníí ttrrhh aa ssnníížžeenníí
nneerroovvnnoossttii vv ooddmměěňňoovváánníí mmuužžůů aa žžeenn..
PPoossllaannccii ttaakkéé vvyyzzvvaallii,, aabbyy ššeessttiiccee ččlleenn--
sskkýýcchh zzeemmíí EEUU,, vvččeettnněě ČČRR aa SSRR,, rraattiiffiikkoo--
vvaallaa ttaakkzzvvaannoouu IIssttaannbbuullsskkoouu úúmmlluuvvuu..
NNáávvrrhh ppooddppoořřiilloo 550000 ppoossllaannccůů,, 110055 bbyylloo
pprroottii aa 8877 ssee zzddrržžeelloo..

Text vyzývá členské státy k zavedení
opatření, jež zajistí ženám rovný přístup
na pracovní trh, rovnost v odměňování
a rovná pracovní práva. Apeluje také na
členské státy, aby dohlédly na to, že
pachatelé násilí na ženách budou identifi-
kováni a sledováni policií.

Ratifikovat Istanbul
Zároveň uvádí, že pro boj s násilím na

ženách je zapotřebí, aby Bulharsko, ČR,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko
ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. 
Ta odsuzuje domácí násilí, sexuální
obtěžování, znásilnění, nucené sňatky,
takzvané zločiny ze cti či mrzačení geni-
tálií.

Státy se zavazují k uzákonění opatření
proti násilným výpadům a k prevenci, ale
také k vyčlenění peněz na pomoc obětem

i na práci s pachateli. Česká republika
úmluvu podepsala v květnu 2016, dosud ji
ale neratifikovala.

The Left jasně pro
Zpravodajka návrhu o rovnosti žen

a mužů v EU, europoslankyně SSaannddrraa
PPeerreeiirroovváá (z autenticky levicové frakce
The Left in the EP), v příslušné parlament-
ní rozpravě uvedla, že ženy čelí nerovnosti
v odměňování, nemají jistá pracovní místa
a potřebují mít možnost ekonomické nezá-
vislosti, aby se mohly plně účastnit spole-
čenského života. Dále hovořila o potřebě
snižovat diskriminaci vůči ženám napříč
EU a nutnosti zajistit práva žen v mateř-
ství, která umožní sladit rodinný a pracov-
ní život. Zároveň apelovala na ochranu
práv v oblasti reprodukčního zdraví.

Úplná rovnost až za 60 let
Podle Indexu rovnosti žen a mužů při-

pravovaného Evropským institutem pro
rovnost žen a mužů bude v EU dosaženo
rovnosti mužů a žen nejdříve za 60 let.
Výsledek EU se od roku 2010 zvýšil jen
o 4,9 bodu. V roce 2021 členské státy
obdržely podle ČTK průměrný výsledek
68 ze 100 bodů. ((rrjj))Pohled na jednání pléna současného volebního období Evropského parlamentu FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Kombinace vyobrazení z počítačové animace NASA z prosince 2021 znázorňuje rozprostření komponentů Webbova vesmírného
teleskopu. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Reportáž ze srbského Kosova II

Podařilo se jim tam vést rozhovory s občany
a představiteli úřadů v Kosovu a Republice Srb-
ské, která je instituciována v rámci Bosny a Her-
cegoviny. Úvodní slovo na konferenci přednesl
senátor JJaarroossllaavv DDoouubbrraavvaa. Smyslem cesty zmíně-
ných novinářů bylo zjistit, jak zde prostí lidé a také
političtí činitelé pohlížejí na situaci v této třaskavé
oblasti Evropy.

Otřesný dokument zabitého 
kameramana Radka

Promítli dokumentární film ze zběsilé doby
bombardování Jugoslávie v červnu 1999 zločine-
ckým vojenským paktem NATO v rozporu s rezo-
lucí Rady bezpečnosti OSN a bez jejího souhlasu.
Dokument podává otřesné svědectví o ničitelích

civilních objektů a barbarských rozsévačích smrti
mezi bezbrannými a nevinnými lidmi, o cynickém
porušení mezinárodního práva. Natočil jej srbský
kameraman Radek, který provázel P. Jastrzebské-
ho. Během bombardování Srbska raketami,
vystřelovanými zbaběle z velké výšky z letounů
NATO, Radek zahynul. Ale zůstalo po něm cenné
a otřesné obrazové svědectví plné smutku, bolesti

a slz pozůstalých, kdy jsou vyprošťováni zavraždě-
ní lidé z trosek domů. Ještě než Radek zemřel, sta-
čil svému parťákovi říci: »Petře, předej to světu!«
Ale tehdy se o to svět nezajímal. Film ještě bude
sestříhán, opatřen komentářem, ozvučen, dostane
patřičný dramatický náboj. »Chceme jej pak
nabídnout do vysílání televizí v České republice
i jinde v zahraničí. Je to dlouhodobý projekt,
zvaný Milosrdný anděl,« doplnil reportér R. Blaš-
ko.

Tenkrát po návratu z války v Kosovu P. Jastrzeb-
ski napsal knihu, ostře kritizující přepadení Jugo-
slávie Severoatlantickou aliancí. »A překvapilo
mě, že se ocitla v souboru knih Britské národní
knihovny v Londýně.« Přitom se svěřil, že se
obává toho, co může nyní vzejít z napětí kolem
migrantů na bělorusko–polské hranici či na hrani-

ci rusko–ukrajinské, kde existuje hrozba rozpínání
NATO směrem na východ. 

Svědectví 
Agnieszky Piwovarové

Jak upozornila A. Piwovarová, rovněž v Polsku
byla válka, brutálně vedená proti Srbsku, propa-

gandisticky hrubě zkreslena
v neprospěch této agresorem
napadené slovanské země. »Jela
jsem na Balkán proto, že jsem se
chtěla dozvědět pravdu z názorů
srbské strany, protože jsem cítila,
jak dochází k obrovské nesprave-
dlnosti vůči srbskému národu
a jeho názoru na zákeřný útok
proti němu,« řekla. A přidala
krutá fakta: »Srbové neměli šanci,
aby byl slyšet jejich hlas ve světě
o této podlosti. A tak jsem se roz-
hodla to zprostředkovat. Navštívi-
la jsem malé enklávy Srbů
v Kosovu, které jsou spíše ghetta.
Už na první pohled je vidět
ohromný rozdíl, jak
v albánsko–kosovských obcho-
dech je sortiment zboží velmi
bohatý, ale v obchodech srbských
je jeho nabídka zákazníkovi
skromná až chudá. Srbové
v Kosovu mají velice omezené
pracovní příležitosti a výdělky
pro jejich důstojný život jsou
nedostatečné. Mladí Srbové odtud
odjíždějí ze svých domovů a hle-
dají obživu v Bělehradě a dalších
západních městech. V Kosovu
zůstávají jen starší lidé. Ale je
zřejmé, že starší generace jednou

vymře, takže hrozí vylidnění a zánik srbského
obyvatelstva v Kosovu. A pokud k tomuto vylid-
nění dojde, na jejich místa se nastěhují Albánci.
Vymizí tím pak i křesťanství a zavládne tady
islám!«

V Prizrenu odmítají prodávat zboží
za srbskou měnu

A. Piwovarová předložila i některé statistické
údaje z Kosova. Tak například ve městě Prizren
žilo 10 000 tisíc Srbů, teď tu zůstala jen jejich
žalostná enkláva. Obec Velkou Raču obývalo 1500
Srbů, nyní jich tu je pět!  V obci Trhovač před vál-
kou žilo 4000 Srbů, teď pouze 300. Otřesný dojem
má Piwovarová z obce Predobiča, s jejím osudem
ji seznámil průvodce Zoran, který tu býval ve špič-
kovém hotelu velmi populárního lyžařského stře-
diska manažerem. Jezdívaly sem sportovat masy
turistů. Hotel zchátral a mění se v sutiny. Zdejší
obyvatelstvo nemá práci, žádné finanční příjmy.
Když Piwovarová rozmlouvala v Srbské republice
s Miloradem Gojičem, šéfem Střediska pro
výzkum válečných zločinů a hledání pohřešova-
ných osob, sdělil jí, že je tu pořád cítit napětí, hro-
zící konfliktem. Český reportér Roman Blaško
ještě doplnil poznatek z Prizrenu: »Když jsem
chtěl něco koupit v srbské měně, nechtěli mě obs-
loužit a zboží prodat.«

Bill Clinton by měl jít před soudní
tribunál v Haagu

Velice zásadově a kriticky tvrdě se postavil
k bombardování Jugoslávie senátor J. Doubrava.

Na tiskové konferenci zavzpomínal na tragický
červen 1999 na Balkáně.. Byl zde přítomen s novi-
nářem Janem Hrobařem a o zvěrstvech agresorů
napsali spolu knížku. »Na vlastní oči jsem viděl,
jak Američané klesli tak hluboko, že v Jugoslávii
použili jadernou zbraň. V Novém Sadu bombar-
dovali most přes Dunaj raketou s ochuzeným ura-
nem. U zbořeného mostu jsem hovořil s jugosláv-
ským jaderným fyzikem, který tu odebíral vzorky
a později mi potvrdil, že most zničila skutečně
jaderná zbraň!« uvedl Doubrava.

Na pitevním stole též viděl kazetovou bombou
zabitou sedmnáctiletou dívenku v sedmém měsíci
těhotenství. Měla skalpelem rozříznuté břicho
a vedle ní leželo vyndané mrtvé dítě. To je zbraň
na likvidaci živé síly, kterou zakazuje Ženevská
konvence! A kazetovou bombu použili ve městě.
Podle senátora J. Doubravy tehdejší prezident
USA Bill Clinton by měl za tento zločin stanout
před Mezinárodním soudním tribunálem v Haagu.
»Když jsem našeho opilce prezidenta Václava
Havla chtěl o tom všem informovat, předložit mu
fotografie a natočené video, nejevil zájem vidět
výsledky ‚humanitárního bombardování‘.« Rok
poté se senátor do Srbska vrátil a v Bělehradě

viděl, jak ještě po roce tady vyhrabávali z trosek
rozbombardované budovy televize ostatky lidí,
kteří zde při útoku zahynuli.

Válečné nebezpečí 
na Balkáně trvá

Doubravovo druhé setkání s válkou bylo
v Luhanské oblasti na Ukrajině. Slyšel svědectví,
jak autobus se 40 lidmi je převážel z ostřelované-
ho místa do bezpečí. Přepadla jej bojůvka ukrajin-
ských »demokratů« a všechny cestující v autobu-
se postřílela včetně dětí! Se senátním výborem
Doubrava navštívil také Kosovo v době, kdy tam
působili čeští policisté. Přiznali, že o dění v Koso-
vu jsou pouštěny do světa jen oficiální informace,
které jsou jiné, než mají oni! Uvedli, že Srbové tu
jsou vražděni. Například srbský sedlák se přijel
podívat na svůj statek a na místě byl zastřelen.
»Když jsem se zeptal kosovské ministryně, jakým
způsobem bude řešen návrat domů a statků, jejich
nemovitostí Srbům, kteří byli z Kosova vyhnáni,
odvětila, že když Srb prokáže, že to byl jeho maje-
tek, tak mu bude vrácen.« A Doubrava ministryni
oponoval: »Ale přece naopak, noví vlastníci by
měli prokázat, jak k tomuto majetku přišli!«

Když byla nastolena otázka, jestli se znovu
neschyluje k válce na Balkáně, tak Doubrava se
domnívá, že toto nebezpečí nepominulo. »Protože
když se podíváme na Kosovo, tak tu spatříme nej-
větší americkou základnu mimo území USA –
Bond Steel,« podotkl senátor. »A to je důvod, proč
se celý konflikt na Balkáně odehrál! V první řadě
za tím stáli Němci, kteří první uznali samostatné
Chorvatsko jako svého spojence ze druhé světové

války. Tím začalo roztrhávání Jugoslávie. Němci
nepotřebovali v této oblasti mít silný stát, jenž
nedokázal pokořit ani Adolf Hitler.«

Obavy obkličovaného Ruska 
jsou oprávněné!

Doubrava rovněž řekl, že v Senátu se vyjádřil
k současnému napětí na rusko–ukrajinské hranici.
Hájí názor, že vojska Ruské federace se skutečně
pohybují u hranic Ukrajiny, ale na vlastním území.
To se ovšem nedá říci o vojscích na druhé straně
hranice, kde víme, že jsou nastěhováni vojáci
NATO a že je řídí američtí vojáci. »A když se
podíváme na četné základny USA, které obklopu-
jí Rusko, tak se nemůžeme divit, že obavy Rusů
jsou oprávněné a že se připravují na svou obra-
nu!« zdůraznil Doubrava.

Neopouští ho znepokojení, že by mohli Ameri-
čané jako rozbušku k válce využít případný kon-
flikt Ukrajiny a Ruska, jak to dříve učinili na Bal-
káně při rozpadu Jugoslávie!

JJaann JJEELLÍÍNNEEKK
Snímky z cesty do srbského Kosova 

FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO
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Polští novináři Agnieszka Piwovarová, Piotr Jastrzebski a český žurnalista
Roman Blaško, pověřený šéfredaktor levicového deníku Haló noviny, loni
v prosinci uspořádali v Praze s přispěním asociace Vojáci proti válce tisko-
vou konferenci o své nedávné cestě na Balkán.



POČASÍ

VZPOMÍNKA

SVÁTEK MÁ
DNES BOHDANA,

ZÍTRA PRAVOSLAV

DDNNEESS bude skoro jasno až polojasno, zpočátku místy, postupně jen
ojediněle zataženo nízkou oblačností, ráno i mrznoucí mlhy. Ojedině-
le náledí a zmrazky. Nejvyšší denní teploty --33 aažž 11 °°CC, v 1000 m na
horách kolem --44 °°CC. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 44 mm//ss, na
východě čerstvý severovýchodní vítr 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem
1155 mm//ss, k večeru bude vítr slábnout.

ZZÍÍTTRRAA bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy, během
dne ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty 
--77 aažž --1111 °°CC, při nízké oblačnosti kolem --55 °°CC, denní teploty --22 aažž 
22 °°CC, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem --55 °°CC. Slabý
proměnlivý nebo severní vítr 11--44 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude zataženo až oblačno, zejména na jihozápadě místy
polojasno. Na severovýchodě ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí
mrholení. Během odpoledne ubývání oblačnosti. Noční teploty --22 aažž
--66 °°CC, při malé oblačnosti kolem --88 °°CC, denní teploty 11 aažž 55 °°CC. Slabý,
během dne mírný západní vítr 22--66 mm//ss.

l Dne 9. ledna jsme si připomněli nedožité 97. narozeniny
JJaarroossllaavvaa SSLLOOUUPPAA, majora SNB a 27. ledna vzpomeneme
nedožitých 94. narozenin KKvvěěttuuššee SSLLOOUUPPOOVVÉÉ z Aše. S láskou
vzpomínají synové Vladimír a Václav. RR2222000099

RECEPT PRO TENTO DEN

Uzená krkovice s lepenicí
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 800 g uzené krkovice, 2 cibule. Na lepe-

nici: 1 cibuli, 60 g špeku, 40 g sádla, 200 g bílého kysané-
ho zelí, 800 g brambor, sůl, drcený kmín, jarní cibulku na
posypání.

Krkovici dáme do pekáčku spolu s pokrájenou cibulí,
podlijeme 300 ml vody a pečeme do změknutí. Podle
potřeby podléváme. Špek nakrájený na kostičky vyškvaří-
me, přidáme sádlo, drobně nakrájenou cibuli a směs ores-
tujeme. Vmícháme zelí a podusíme asi 15 minut. Na
menší kousky pokrájené brambory uvaříme v osolené
vodě s kmínem doměkka. Po scezení k nim přisypeme
zelí, dobře promícháme a podle chuti dosolíme. Podáváme
k pečené krkovici sypané jarní cibulkou. Dobrou chuť!

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouuccee ((rreecceepptt čč.. 88//2222))

Z HISTORIE

11992222 Dva kanadští lékaři v Torontu objevili
a poprvé použili inzulín k léčbě cukrov-
ky. V Praze byl inzulín poprvé použit
o rok později.

11887777 zemř. JJaannkkoo MMAATTÚÚŠŠKKAA, slovenský
básník, autor slovenské hymny (nar. 
10. 1. 1821)

11889922 nar. VVááccllaavv KKUUBBEELLKKAA, český chemik,
odborník na koželužskou chemii (zemř.
21. 1. 1977)

11994477 nar. MMaarrttiinn ŠŠTTĚĚPPÁÁNNEEKK, český herec,
dabér, režisér a politik (zemř. 16. 9.
2010)

11994477 nar. MMiicchhaall TTUUČČNNÝÝ, český zpěvák
(zemř. 10. 3. 1995)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe V. Kořeny zla - 1. část. Italský
detektivní seriál (2019) 1100..0000 První republika II
(1/13). Původní dobový seriál 1100..5555 Po stopách
hvězd. Jiří Suchý (2008) 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma. Být doma neznamená

hloupnout
14.00 Úsměvy Gabriely Wilhelmové
14.40 My všichni školou povinní (1/13). První

zvonění. Pamětnický seriál o učitelích,
žácích a rodičích (1984)

15.45 Na krok od nebe V. Kořeny zla - 2.
část. Italský detektivní seriál (2019)

16.40 Cestománie. Bismarckovo souostroví:
Za humny světa

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 PPoo ssttrrnniiššttii bbooss. Hořká komedie o váleč-

ných letech strávených na malém
městě. Koprodukční snímek ČT

2211..5555 NNeevviinnnnéé llžžii. Lež má rozbité auto. Každý
má někdy důvod neříct pravdu

23.14 Výsledky losování Šťastných 10 a Euro-
miliony

23.15 Komisař Moulin. Neposkytnutí pomoci.
Epizoda z francouzského kriminálního
cyklu (1991)

0000..4400 Případy detektiva Murdocha XIII. Potížist-
ky 0011..2255 Zajímavosti z regionů 0011..5500 AZ-kvíz
0022..1155 Sváteční slovo 0022..2200 Dobré ráno 0044..5555
Bydlení je hra 0055..1155 Černé ovce 

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Špioni na sněhu
0099..2255 Největší apokalypsy dějin: Doggerland
1100..1155 Rozluštěné poklady: Tutanchamonův
poslední úkol 1111..0055 Bojovníci ze Západní
a Východní fronty – deníček RAF
12.05 Tajemství 2. sv. války: Největší námořní

a letecká bitva v dějinách
13.00 Tanky v pekle bojů: Odplata Panzerů
14.00 Blokáda Leningradu. Něm. dokument
14.50 Muzeum stavebnice Merkur
15.05 Království divočiny: Kudlanka korunková
15.30 Sto divů světa (2/13)
16.25 Tajemná planeta: Ostrovy dračího krále

(1/5). Americký cyklus
17.15 Agatha Christie: 100 let s Herculem

Poirotem a slečnou Marplovou
18.05 Svět Pygmejů. Španělský dokument
19.00 Běžkotoulky. Bedřichov a Jiřetín
19.15 Idioti na plavbě kolem světa. Tři chlapi

na palubě repliky Magalhaesovy lodi
Victorie (2007)

19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 VViinnnneettoouu aa OOlldd FFiirreehhaanndd. Film na moti-

vy románů Karla Maye vznikl v kopro-
dukci západního Německa a Jugoslávie
(1966)

21.40 Josef II.: Rebel na trůnu. Nový kopro-
dukční dokument ČT, ORF a ZDF/ARTE 

22.35 Letecké katastrofy: Ztraceni v mlze
23.20 Velká vlastenecká válka: Od Dněpru

k Odře. Ruský dokumentární cyklus
0000..1100 Člověk plus - budoucnost našich smyslů:
Zrak (2/5) 0011..0000 Přiznání (2/6) 0011..4455 Zvědavá
kamera – Záhada pro šest generací 0022..2255 Před
půlnocí 0022..5555 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem 0033..1100 Travestita není transvestita aneb
Jak chápeme odlišnost 0033..4400 Sabotáž

0055..5555 Snídaně s Novou.Váš náskok po celý den
0088..5500 Novashopping 0099..0055 Ulice (4181).
Původní český seriál (2022) 1100..0000 Specialisté
(62). Neviditelná vražda. Český kriminální seriál
(2018) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz 1111..4455 Tes-
coma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí

nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.40 Krok za krokem V (16, 17). Pátá řada

amerického seriálu (1995) 
13.00 Gympl s (r)učením omezeným (72).

Kikina. Komediální seriál (2013)
14.15 Mentalista (3). Rudý příliv. Americký

krimi seriál (2008)
15.05 Kriminálka Miami VI (15). Přepadení.

Šestá řada amerického seriálu (2007)
16.00 Kriminálka Miami VI (16). Vysoká hra
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí

nnoovviinnyy
17.35 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.30 Ulice (4182). Původní český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,,

PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((11)).. Jedi-

nečná výzva o přežití je zde. Tropický
ráj se pro skupinu soutěžících změní
v noční můru, ve které budou muset
bojovat nejen s nedostatkem jídla
a pohodlí, ale hlavně mezi sebou

22.25 Policie Chicago III (20). Dítě v tašce.
Třetí řada amerického krimi seriálu
(2015/2016)

23.15 Kriminálka Miami VI (15). Přepadení
0000..1100 Kriminálka Miami VI (16). Vysoká hra
0011..0000 Mentalista (3). Rudý příliv 0011..4400 Policie
Chicago III (20). Dítě v tašce 0022..2200 Krok za kro-
kem V (15) 0033..0000 Na lovu 0033..4455 Gympl
s (r)učením omezeným (71). Pomocník

0066..1155 Primáček: Příhody Bolka a Lolka (9)
0066..2200 Příhody Bolka a Lolka (10) 0066..3300 Jen
počkej, zajíci! 0077..0000 Nový den 0077..5500
SHOWTIME 0088..1155 M.A.S.H (62) 0088..4455 M.A.S.H
(63) 0099..1155 M.A.S.H (64). Americký válečný seri-
ál (1972 – 1982) 0099..4455 DREAM TEAM - Mistři
dílny. Reality show 1111..0000 Jak se staví sen - extra 
12.00 Walker, Texas Ranger VI (21). Anděl

smrti. Americký akční seriál (1997)
12.55 Jake a tlusťoch V (13). Bouřlivá doba

1/2. Atmerický krimiseriál (1987-92)
13.50 Policie Hamburk X (18). Zástěrka.

Německý kriminální seriál (2015)
14.45 Námořní vyšetřovací služba (18). Odha-

lení. Americký krimiseriál (2003)
15.45 Ano, šéfe!
16.55 Policie v akci
17.50 Prostřeno! Pět soutěžících, pět večeří,

menu tradiční i exotická! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy
19.55 SHOWTIME
2200..1155 SSlluunneeččnnáá ((115533)).. Zlatá horečka. Tom není

spokojený s tím, jak policie pátrá po
zmizelé Erice. A rozhodne se vzít pátrání
do vlastních rukou. Na Vesnici začíná
dopadat sucho z vypouštěného lomu.
Každý se to pokouší řešit po svém

21.35 7 pádů Honzy Dědka. Z Malostranské
besedy

22.40 7 pádů Honzy Dědka. Z Malostranské
besedy 

23.50 Ano, šéfe! 
0000..5555 Policie v akci 0011..4455 Námořní vyšetřovací
služba (18). Odhalení 0022..3300 Jake a tlusťoch
V (13). Bouřlivá doba 1/2 0033..2200 Policie Ham-
burk X (18). Zástěrka 0044..1100 Jak se staví sen
0055..2255 Pohoda u krbu 

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 1100.. lleeddnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Bulharsko lev 1 BGN 12,456
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,378
Dánsko koruna 1 DKK 3,275
EMU euro 1 EUR 24,360
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,237
Maďarsko forint 100 HUF 6,796
Polsko zlotý 1 PLN 5,373
Rusko rubl 100 RUB 28,664
Švédsko koruna 1 SEK 2,364
Švýcarsko frank 1 CHF 23,317
USA dolar 1 USD 21,525
V. Británie libra 1 GBP 29,212

STRANA 10 l SERVIS l TV PROGRAMY ÚTERÝ l 11. LEDNA 2022

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství,
ekonomické 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 Odpolední 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 Radiožur-
nál 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..0000 Zprávy 1188..0044 Příběhy slavných značek.
Hašlerka 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Hajaja. Luboš Čejka: O zlatých jabl-
kách v županu (2/6) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to vidí... Jan
Pačes 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování.
Josef Škvorecký a Jan Zábrana: Vražda se zárukou 4/12 2222..3300 Noční Mikrofó-
rum 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 (11/18) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem 2200..0000
Večerní drama. Martin Františák: Tvůj děda 2211..1155 Akademie. Grande dame de clave-
cin 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Elsa Aids: Přípravy na všechno (4/7) 2233..3300 Jazzový
podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0077..4455 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..2255 Nikdo není per-
fektní. Jak chytrý je český národ? 1144..3355 Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno-
vec Kuba 1155..5500 Roztoč to! Staročeská pouť a principál Aleš Cibulka! Velká soutěž! 1166..5500 Popelka.
Čtyři soutěžící se pokusí změnit z popelek v krásné princezny 1177..4400 Soudkyně Barbara. Skutečné
příběhy ze soudních síní 1188..4455 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nená-
vist 1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..3300 Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup v disku-
sním pořadu 2211..2255 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události
2222..0000 Na ostří nože se Soukupem. Otevřená výměna názorů bez s politiky a osobnostmi 2222..3355
Aréna Jaromíra Soukupa 2233..3300 Týden podle Jaromíra Soukupa 0000..0055 Na ostří nože se Soukupem
0000..4455 Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 0011..3300
MOJE ZPRÁVY 0011..5555 Na plac! Šance pro herce z ulice 0033..1100 Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži
na ostří nůžek

HALÓ NOVINY
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

ČTĚTE NA:
WWW.ALZA.CZ/MEDIA

NEBO WWW.IHALO.CZ

Tajenka z pondělí zní Lipicán

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show ČT 0088..3300
J. A. Pitínský, režisér 0088..4455 Příběh pamětní desky
0099..0000 Pohádka pro pamětníky: Mrtvý princ (1971)
1100..2200 Martin Štěpánek – 75 let: Navždy ženo
zůstaň ženou. Hudebně zábavný pořad (1981)
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Jaký kronikář, taková kro-

nika
12.55 Putování za písničkou. Jižní Čechy

a Novohradsko (2008)
13.25 Felixír. Hudebně zábavný pořad (1989)
14.15 Martin Štěpánek – 75 let: Dostaveníč-

ko u orloje
15.15 Tak hoši, jedem! Filmová féerie

s country skupinou Zelenáči (1982)
1166..2200 ZZ hhřřííččeekk oo kkrráálloovvnnáácchh úúttrržžeekk řříímmsskkýý..

NNeevvěěrraa ppoo ccííssaařřsskkuu. Tereza Brodská
v roli Neronovy manželky Octavie (1994)

17.15 O poklad Anežky České. Soutěžní hra
17.55 Salón Eliott (3/12). Britský seriál (1991)
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Zábavná soutěžní hra (2001)
20.45 Přelíčení s TOČREM. Hudebně zábavný

pořad
21.30 Salón Eliott (4/12). Britský seriál (1991)
2222..2255 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2222..3355 EElliišškkaa aa jjeejjíí rroodd ((66//77)).. Benjamínek. Olga

Scheinpflugová, Josef Kemr a Jiří
Sovák v jednom z prvních komediálních
seriálů (1966)

23.40 J. A. Pitínský, režisér
23.55 Příběh pamětní desky
0000..1100 O poklad Anežky České 0000..5500 Takoví
jsme byli my, dobří rodáci aneb Z letopisů
Máselné Lhoty 0011..1100 Sváteční slovo 
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Rok 2022 zase plný
klidu a viru

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
naší VIZE mladých vyšlo prozatím pouze

jedno číslo a už jsme dostali mnoho ohlasů. Co je
motivující, tak převážně pozitivních. Děkujeme
za ně a těšíme se na další! Nový rok začal přesně
tak, jak se dalo očekávat. Po vystřízlivění ze sil-
vestrovských oslav zapnuli si ti nejodvážnější
z nás televizní obrazovku, aby na sebe nechali
zapůsobit blahosklonný príhovor nového předse-
dy vlády Petra Fialy. Slovenské slovo príhovor

mému uchu zní v tomto případě tak nějak více přiléhavě než náš český
projev.

Pan Fiala se sice projevil, ale důležitější je, že se pěkně paternalisticky
přimluvil za to, abychom už přece byli rozumní. Z laskavých očí páně
profesora jako bychom četli slova, co hladí po vláskách: »Děti moje,
konečně máte vládu, za kterou se nemusíte stydět. Vládu, která přináší
změnu. Vládu, která oživí odkaz Václava Havla. Tak už neblbněte
a pojďme si hezky společně zvykat na koronavirový život v pracující
chudobě.« Brrr.

Naštěstí se dá televize vypnout a od Vánoc zbylo dost cukroví, kte-
rým člověk uklidnil rozhárané nervy. Škoda, že se stejně vypnout
a zajíst nedá nová vláda. A vlastně celá Sněmovna. Protože ani na křes-
lech opozice nenajde komunista útěchu. O levicové hlasy voličů KSČM
a ČSSD se nestydatě přihlásil dobrý strýko Andrej Babiš. Ten Andrej
Babiš, který dokázal dělat sociální politiku pouze ve chvíli, kdy ho
komunisté svými požadavky tlačili ke zdi. Žel to ale ve své skromnos-
ti zapomněli svým voličům říct, a ti pro změnu zapomněli na KSČM.
Ale obraťme list. O COVID-19 i aktuální politické situaci se dočtete
právě na stránkách dnešní VIZE mladých. Stejně tak si připomeneme
lednová výročí významných žen dělnického hnutí. To proto, že ačkoliv
dnes celý pokrokový svět žije vzpomínkami na vraždu Rosy Luxem-
burgové, na československé komunistky jako by se zapomnělo. I když
uvidíte, že ne tak docela! A protože leden 1993 znamenal, že zánikem
Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovenská
republika, požádali jsme o rozhovor slovenskou mládežnickou organi-
zaci Front ľavicovej mládeže, za kterou odpovídal její místopředseda
Maroš Čupka. Pevně věřím, že na dalších stránkách najdete opět
mnoho inspirace a témat k zamyšlení. A pokud se chcete na tvorbě 
naší přílohy podílet, stačí se nám ozvat na email
VIZEmladych@gmail.com. Stejně jako v případě, že ve vás naše názo-
ry vzbudily touhu po polemice.

P. S. Nezapomeňte si plakát z poslední strany přílohy vytrhnout a pově-
sit na nástěnku. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Komunistky v boji za rovná práva
Celý pokrokový svět žije v prvních týdnech nové-

ho roku výročím zavraždění významné ženské
postavy dělnického hnutí Rosy Luxemburgové. My
tady v České republice jsme už přes 30 let nuceni
zapomínat, že naše vlast sama zrodila stovky a tisíce
obdivuhodných hrdinek všedních dní, ale i noviná-
řek, spisovatelek, bojovnic proti fašismu i za sociál-
ní spravedlnost. Většinou sice nezemřely násilnou
tragickou smrtí, ale to nijak neumenšuje jejich
význam. Připomeňme si alespoň několik z nich,
které by v těchto zimních týdnech oslavily svá život-
ní jubilea.  

Dne 12. ledna 1895 se v Doubravici v okresu
Šumperk narodila česká politička, funkcionářka
KSČ a bojovnice za práva žen Anežka Zavadilová.
Do historie se však zapsala jako AAnneežžkkaa HHooddiinnoovváá--
SSppuurrnnáá. Od mládí pracovala v dělnických profesích,
což ji přirozeně přivedlo až ke komunistické straně,
kterou již jako aktivní účastnice politického dění
pomáhala založit. Byla jednou z nejaktivnějších čle-
nek nové strany, dobře známá i tehdejší policii, která
ji opakovaně zadržela za rušení veřejného pořádku.
Takovým proviněním mohlo být v té době např. roz-
dávání agitačních letáků dělníkům. V roce 1927 se
stala zastupitelkou pražského městského zastupitel-
stva za KSČ, v listopadu téhož roku byla zvolena
i do pražské městské rady. V roce 1929 a 1935 byla
zvolena poslankyní Národního shromáždění a byla jí
až do vynuceného rozpuštění KSČ v roce 1938. Dru-
hou světovou válku přečkala v exilu v Londýně, kde
předsedala Klubu československých žen. Po válce
pak byla aktivní stranickou funkcionářkou a opako-
vaně volenou poslankyní Národního shromáždění.
Byla činná v řadě ženských hnutí, kde se zasazovala
o stejné pracovní podmínky a ohodnocení pro muže
a ženy. Stejně aktivní byla i v mírovém hnutí. Zem-
řela v roce 1963 ve věku 68 let.

Dne 31. ledna pak oslavíme 137. výročí narození
české novinářky, popularizátorky vědy, průkopnice

feminismu a političky LLuuiissii LLaannddoovvéé--ŠŠttyycchhoovvéé,, roz.
Vorlíčkové. Své první politické krůčky učinila
v anarchistickém hnutí, kde se aktivně účastnila anti-
militaristických protestů a dávala o sobě vědět díky
radikálně feministickým názorům. Nebála se otevře-
ně kritizovat manželství jako projev soukromého
vlastnictví nebo rodinu jako oporu kapitálu a kleri-
kalismu. Po bouřlivých politických dvacátých
letech, kdy se Landová-Štychová angažovala v růz-
ných anarchistických, národně socialistických a děl-

nických organizacích a spolcích, je v září 1925 při-
jata do KSČ, ve které setrvá až do své smrti. Ve
válečných letech Landová-Štychová vystupovala
jako aktivní antifašistka, pomáhala německým levi-
covým emigrantům, kteří našli azyl v , zvláště coby
místopředsedkyně Antifašistického výboru. Inicio-
vala též zakládání výborů pro pomoc španělským
antifašistům během občanské války. Po roce 1945 se
více než politické činnosti věnovala své druhé vášni,

kterou byla od mládí astronomie. Zemřela v roce
1969 v 84 letech.

A konečně 1. února to bude 140 let od narození
komunistické spisovatelky MMaarriiee MMaajjeerroovvéé,,
roz. Bartošové, a zároveň 16. ledna uplyne 55 let od
jejího úmrtí. Život Marie Majerové by sám vydal na
knihu. Byla to však právě ona, která svou literární
tvorbou zasáhla celý národ. Od mládí byla pracovi-
tá, energická, houževnatá a literárně velmi nadaná,
v čemž ji vedle rodiny podporovali i její přátelé nej-

prve z anarchistických,
později komunistických
kruhů. Hned v roce
1921 vstoupila do právě
vznikající KSČ. Po
podepsání Manifestu
sedmi byla ze strany
vyloučena, aby byla
v roce 1945 znovu přija-
ta. Třicátá léta strávila
především cestováním
a psaním. Doba válečná
ji ale uvrhla na seznam
zakázaných autorů. Po
roce 1945 se dále věno-
vala psaní, spolupraco-
vala s filmem, rozhla-
sem a televizí. Zemřela
jako autorka desítek
knih s revoluční, osvěto-

vou i mládežnickou tematikou v roce 1967 ve věku
84 let. 

Ne každé z těchto vzácných a ve své době jistě
velmi odvážných žen je však vzdávána náležitá úcta.
Anežka Hodinová-Spurná je dnes posměšně vykre-
slována pouze jako zapálená představitelka komu-
nistického režimu, její přínos coby bojovnice za žen-
ská práva je zcela zapomenut. V případě Luisi Lan-
dové-Štychové, přestože je nositelkou Řádu práce

a Řádu republiky a výrazně se podílela na populari-
zaci vědy, byla náves původně nesoucí její jméno
v rodné Ratboři v roce 1991 přejmenována na
Komenského. Také v Praze 4 po ní byla pojmenová-
na ulice, která se dnes jmenuje ulice Vejvanovského.
Pamětní deska, odhalená v roce 1974 na jejím rod-
ném domě, byla při opravě domu sňata a zpět již
nebyla umístěna. Ve veřejném prostoru se její památ-
ka dnes již vůbec neobjevuje. Z této trojice jedinou
Marii Majerovou musel vzít současný režim na
vědomí. Její knihy jsou natolik populární, že např.
dívčí román Robinsonka (1940) je dodnes leckde
součástí povinné školní četby. Kulturní dům v rod-
ných Úvalech, který finančně velmi štědře podporo-
vala, byl sice v roce 1994 předán soukromé osobě
v rámci restituce, kulturní středisko zaniklo a nahra-
dila ho tržnice, ale pamětní desky se zachovaly
v Úvalech a Kladně Kročehlavech. Také ulice Marie
Majerové nalezneme v desítkách českých měst. 

Možná si říkáte, proč se ohlížet do minulosti a vzta-
hovat se k osobnostem dávno zapomenutým. Odpo-
věď je nasnadě. Ani po více než sto letech bojů neby-
lo dosaženo zrovnoprávnění žen a mužů. Přesvědči-
vým ukazatelem je rozdíl v jejich odměňování, který
v ČR činí téměř 19 % ve prospěch mužů (Eurostat
2019). Přibývá také případů domácího násilí, jehož
oběťmi jsou nejčastěji ženy. Sousední, nábožensky
fanatické Polsko nově zákonem upírá ženám právo na
rozhodování o vlastním těle v případě potratů.
A mohli bychom pokračovat dále. A právě proto je
naprosto nezbytné nezapomínat na tradici boje žen za
sociálně spravedlivou společnost. V naší historii
máme těchto hrdinek nepočítaně. Vedle Majerové,
Hodinové-Spurné a Landové-Štychové jsou to i Jožka
Jabůrková, Věra Picková, Maruška Kudeříková
a další. Čest jejich památce nejlépe vzdáme tím, že
budeme v jejich boji pokračovat.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- LLuukkáášš VVRROOBBEELL

11. LEDNA 2022

na úterý VIZE mladých
Progresivní hlas z Jižní Ameriky

na Summitu pro Demokracii
Ke konci minulého roku uspořádaly

Spojené státy Americké virtuální sum-
mit nazvaný Summit pro demokracii,
jehož deklarovaným cílem je posílení
demokracie a obrana proti autoritář-
ství. Roli soudce, posuzujícího, které
státy jsou demokratické a které nikoliv,
na sebe vzaly samotné Spojené státy,
díky čemuž mohly pozvat pouze ty
státy, které slouží zájmům amerického
establishmentu, a nepozvat řadu států,
které stojí proti jejich zájmům. 

A tak pozvána nebyla, mezi mnohý-
mi dalšími zeměmi, ani Bolívie, demo-
kratický stát nepodléhající americké-
mu vlivu, proti jejíž vládě Spojené
státy v nedávné minulosti podpořily
pokus o puč, během něhož byl demo-
kraticky zvolený prezident Evo Mora-
les donucen rezignovat a odejít do
exilu. 

Po prozatímní vládě militantní anti-
socialistky Jeanine Áňezové doprová-
zené perzekucí podporovatelů bývalé-
ho prezidenta se však podařilo Luisi
Arcovi z Moralesova Hnutí pro socia-
lismus v následujících prezidentských
volbách pučisty porazit ihned v prvním
kole. Obyvatelé Bolívie tak svou svo-
bodu obnovili a Morales se mohl do
vlasti vrátit. 

Spojené státy si však nedovolily
nepozvat na summit žádného z před-
stavitelů progresivních vlád v Jižní
Americe, a mezi účastníky tak byl
argentinský prezident Alberto Fernán-
dez, v období jehož vlády poskytla
Argentina Moralesovi exil, a díky
němuž zazněla na summitu i skutečně
důležitá slova. Fernández se ve své

řeči věnoval nedávným událostem
v Bolívii, kritizoval velkou část mezi-
národní komunity a Organizaci Ame-
rických Států za podporu puče proti
demokraticky zvolenému prezidentovi

a vyzdvihl, že Bolívie byla, navzdory
pučistům, schopna svou demokracii
znovu nabýt. Dále označil demokracii
za nejlepší formu vlády, která je zalo-
žena na dialogu a nemůže být vnuco-
vána sankcemi a silou. 

Na závěr vyzval ostatní účastníky
summitu k tomu, aby se demokracie
stala zárukou míru. Praktiky a pokry-
tectví západních vlád, které se opako-
vaně vměšují do záležitostí cizích,
suverénních států, s cílem vnutit jim

svou formu vlády, tak prezident Argen-
tiny zkritizoval v přítomnosti jejich
nejvyšších představitelů. Nemůže být
proto divu, že v hlavních českých
médiích nebyl řeči argentinského pre-

zidenta věnován prostor. Zde jí však
prostor věnujeme. Důležité a kritické
hlasy nemohou zůstávat přehlušeny
prázdnými slovy představitelů Spoje-
ných států amerických, kteří sice
o ochraně demokracie, svobody slova
a tisku mluví velmi často, přitom však
ve stejné době stíhají Juliana Assange.
O ostatních západních státech nemlu-
vě. RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, 

ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa
FFOOTTOO -- ooffiicciiáállnníí FFaacceebbooookk AA.. FFEERRNNÁÁNNDDEEZZEE
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Etapa kapitalizmu pomaly končí
Rozhovor s místopředsedou Frontu ľavicovej mládeže Marošem Čupkou

l ZZddrraavvíímm ttěě,, MMaarrooššii,, mmůůžžeešš nnáámm ttrroo--
cchhuu vvíícc ppřřeeddssttaavviitt FFrroonntt ľľaavviiccoovveejj mmllááddee--
žžee,, kktteerrééhhoo jjssii mmííssttooppřřeeddsseeddoouu??

Front ľavicovej mládeže je, ako napo-
vedá názov, občianske združenie mla-
dých, politicky ľavicovo zmýšľajúcich
ľudí. Svojou činnosťou sa snažíme nadvia-
zať na ľavicové organizácie, ktoré na Slo-
vensku mali dlhoročnú tradíciu. Máme
niekoľko desiatok členov, ktorí zastávajú
viaceré ľavicové prúdy, ale nerobíme roz-
diely, naopak snažíme sa vytvoriť priestor
pre diskusiu a mladú ľavicu zjednocovať -
usmerňovať. Zároveň sa snažíme robiť
osvetu medzi mladými, kladieme dôraz
na témy mierové, ekologické, antifašistic-
ké a antikapitalistické, pretože sme pre-
svedčení, že konzumný spôsob života
výrazne zasiahol do myslenia mladých
ľudí a amerikanizácia spoločnosti stojí
v opozícii skutočného humanizmu
a demokracie. Avšak nezabúdame ani na
naše kultúrno-historické pozadie, ktoré sa
snažíme nie len pripomínať, ale aj stavia-
me na ňom. Posolstvo našej organizácie je
jasné – chceme sa podieľať na vybudova-
ní novej, lepšej a sociálne spravodlivejšej
spoločnosti. 
l KKtteerréé vveeřřeejjnnéé aakkccee ssee vváámm vv mmiinnuullooss--
ttii ppooddaařřiillyy??

Za niekoľko rokov našej existencie sa
podarilo zorganizovať viacero projektov,
alebo sme sa na ich realizácii podieľali.
Pravidelne sa organizuje napríklad turis-
tické podujatie pod názvom Antifašistický
výstup na Zobor, na pamäť výsadku sovi-
etskych partizánov, ktorého sa každoroč-
ne zúčastňujú desiatky ľudí. V minulých
rokoch sme sa podieľali na prípravách
osláv 1. mája, alebo rôznych protestných
zhromaždení, napr. proti prechodu ame-
rického konvoja cez naše územie, alebo
proti NATO, alebo pri príležitosti 
17. novembra, kde poukazujeme na dopa-
dy kapitalizmu na každodenný život ľudí.
Takisto sa podieľame na organizácii spo-
mienkových akcií pri príležitosti osláv
ukončenia II. svetovej vojny, alebo osláv
Slovenského národného povstania v rôz-
nych mestách, či dedinách. Naši členovia
mali na viacerých týchto podujatiach
možnosť verejne vystúpiť. Minulý rok sa
nám podarilo pred americkou ambasádou
v Bratislave úspešne upozorniť na 
60 rokov trvajúcu blokádu Kuby, za čo
sme obdržali veľké uznanie a mali sme
možnosť sa stretnúť s kubánskou veľvy-
slankyňou Yamilou Montesovou. Špeciál-
ne spomeniem jedno podujatie, ktoré sme
iniciovali a podieľali sa na jeho zorganizo-
vaní, pod názvom Pohľady zľava, na kto-
rom sa prezentovali ľavicové politické
subjekty i politickí aktivisti a rôzne obči-
anske združenia. Význam podujatia pod-
čiarkuje fakt, že sa tam stretli viaceré
osobnosti. Zo všetkých vymenujem nie-
koľko, ako napr. viceprezidentku KOZ
Moniku Uhlerovú, bývalého štátneho
tajomníka Ministerstva práce, soc. vecí
a rodiny Branislava Ondruša, alebo dnes
už žiaľ zosnulého exprimátora Bratislavy
Milana Ftáčnika či politického analytika
a historika Eduarda Chmelára a poslanca
NRSR Ľuboša Blahu, ktorí sú, myslím,
známi aj v Českej republike. 
l SS jjaakkýýmmii ddaallššíímmii ddoommááccíímmii nneebboo
ii zzaahhrraanniiččíímmii oorrggaanniizzaacceemmii ssppoolluupprraaccuujjee--
ttee??

Ako som spomenul, podieľame sa na
organizácií rôznych podujatí. Prevažne
participujeme v rámci spomienkových
podujatí so Slovenským zväzom protifa-
šistických bojovníkov, s rôznymi klubmi
vojenskej histórie, alebo aj s politickými
stranami a hnutiami. V minulosti sme
mali úzku spoluprácu s KSS, avšak
momentálne nám veľmi imponuje politika
a program hnutia Socialisti.sk, ktoré je
atraktívne pre mladého ľavičiara. Nie je
však tajomstvom, že bývalý predseda
FĽM sa stal predsedom hnutia
Socialisti.sk, takže zákonite sa naša orga-
nizácia veľmi priblížila k hnutiu. Okrem
toho nám hnutie Socialisti.sk vytvorilo
podmienky, vďaka ktorým môžeme aktív-
nejšie vystupovať na ich podujatiach.
V rámci občianskych združení však spo-
lupracujeme aj s menšími organizáciami,
avšak tým, že sú užšie zamerané, nie je
aktívna spolupráca až tak plodná. Okrem
toho spomeniem, že sme v kontakte s via-
cerými zahraničnými organizáciami
z Rakúska či z Ukrajiny a sme aj členmi

Svetovej Federácie Demokratickej Mlá-
deže. No dobré vzťahy máme práve
z vašimi Mladými komunistami.  
l JJaakkýýmm pprroobblléémmůůmm mmllaaddíí nnaa SSlloovveenn--
sskkuu ččeellíí?? JJee uu vvááss ttaakkéé pprroobblléémmeemm bbyyttoovváá
kkrriizzee nneebboo hhrroozzííccíí zzaavveeddeenníí šškkoollnnééhhoo jjaakkoo
vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee??

Mladí predovšetkým trpia na »nedosta-
tok rozumu«. Nie však oni ho majú nedo-
statok, ale politici, ktorí nevedia vyriešiť
rovnaké problémy už celé roky, ba dokon-
ca desiatky rokov a pritom je to smiešne,
že sa u nás vystriedali pravicové i ľavico-
vé vlády, no rovnaké problémy zostali.
Prvý je kvalitné vzdelanie. Podfinancova-
né školstvo je už teraz spoplatnené. Od
všetkých základných až po vysoké školy
sú žiaci nútení každoročne si zaobstarať
pomôcky a učebnice v hodnote desiatok
eur. Dobrovoľne povinné fondy, do kto-
rých prispievajú rodičia, neraz pomáhajú
školám vykryť platy nepedagogických
zamestnancov, alebo plátať diery v stre-
che. Čiže namiesto toho, aby sa z nich
skvalitnilo vybavenie školy, sa z nich hra-
dia poplatky na jej existenciu. Toto viem,
pretože moja mama je predsedníčkou
odborov na jednej zo stredných škôl. No
a do toho prišla pravicová vláda, ktorá
nielenže rieši výpadky financií škrtaním
v rozpočte aj do školstva, ale dokonca
liberáli zvažujú zaviesť povinné poplatky
zatiaľ aspoň na vysokých školách. Ale
takisto mladí ľudia majú problém s býva-
ním. Máme pomaly najstaršie obyvateľ-
stvo v Európe a mladí utekajú do zahrani-
čia. Byty, ktoré sa za poslednú dekádu
postavili, sú väčšinou obrovské develo-
perské projekty pre bohatých s rýchlym
odpredajom a len minimum je nájomných
bytov. Štát ani nedbá na zdravotnú starost-
livosť o ľudí, chátrajú nám nemocnice
a liečebné zariadenia. A pôrodnosť je
katastrofálna. Nedostatočná podpora mla-

dých, neistota a vidina toho, že z platu
nevyžijú, ich ženie za zárobkom do zahra-
ničia, pričom neraz tam ostanú žiť. Zo
Slovenska sa stala veľká montážna dielňa,
v ktorej už musia robiť Srbi, Rumuni,
Ukrajinci. Vidina lepšieho zárobku
a osobného zabezpečenia sa je totiž silnej-
šia než láska k vlasti. A aj za to môže štát,
ktorý dôraz kladie na trh a nevie a nechce
zobrať opraty do rúk a nastaviť pravidlá
tak, aby mala z toho prospech spoločnosť.
Otázky, ktoré si kladú dnes mladí na Slo-
vensku, sa týkajú najmä osobnej ekono-
mickej prosperity. Je to dané najmä filo-
zofiou, ktorú pretláčajú liberálne prúdy
prostredníctvom rôznych projektov na
školách, či v médiách, ktoré následne pre-
berajú nielen youtuberi a influenceri, ale
i politickí a inak verejne činní funkcioná-
ri, novinári a pod. Ich taktika je jednodu-
chá – zlákajú mladých na rôzne stáže
doma i do zahraničia ešte počas štúdia,
hovoria im, že nezáleží na druhých len na
nich samých a aké je súkromné podnika-
nie fajn, ako môžu zarábať veľké peniaze,
no motivujú ich však zväčša len pocitom
úspechu, ktorý je zväčša falošný, pretože
poznám pár prípadov mladých investorov,
ktorí prišli o všetko. No záverom len
môžem konštatovať, že Slovensko má
obrovský potenciál na agroturizmus, ale
aj potenciál domácej tradičnej malovýro-
by, avšak naši remeselníci a malovýrob-
covia či rodinné firmy a družstvá majú
smolu v tom, že daňové zvýhodnenia
majú monopoly alebo nadnárodné korpo-
rácie, ktoré vlastnia najväčšie fabriky, no
domáci výrobcovia sú neustále oberaní
o všetko. Komu sa chce robiť, keď štát,
v ktorom žijete, z vašich ťažko odrobe-
ných daní zakúpi bojovú techniku za 
9 miliard, ale vo vašej obci zavrú poštu

pre »racionalizáciu«? Takto vymiera vidi-
ek a ľudia odchádzajú tam, kde majú
dostupné služby.
l CCeellýý ssvvěětt ppřřeedd ddvvěěmmaa lleettyy zzaassááhhll
CCOOVVIIDD--1199,, jjaakk oovvlliivvnniill žžiivvoott sslloovveennsskkéé
mmllááddeežžee oobbeeccnněě ii ččiinnnnoosstt vvaaššíí oorrggaanniizzaa--
ccee??

COVID-19 zasiahol pochopiteľne aj
našu organizáciu. Našťastie však len čo sa
týka aktivít. Mnohé sme presunuli do
online priestoru, avšak zabrzdilo to prí-
pravy na pokračovanie podujatí, ktoré
sme mali naplánované. Mali sme mať
pred rokom zjazd a plánovali sme nieko-
ľkodňové workshopy (semináre). Rovna-
ko sme prerušili niekoľkokrát aj prípravy
na diskusiu Pohľady zľava, ktorú som spo-
mínal. Našťastie sme mohli zorganizovať
aspoň 2 väčšie podujatia, ktoré som spo-
mínal, a to protest na podporu Kuby
a Antifašistický výstup na Zobor. Najhor-
šie však je, presadiť sa v priestore a tým,
že sme prišli o možnosť vystupovať na
podujatiach, sa opäť dostávame do úzadia.
Jedinou útechou je, že máme vybudované
také partnerstvá, ktoré nám zaručujú spo-
luprácu aj do budúcna. 
l VV EEvvrrooppěě pprrookkaazzaatteellnněě ssííllíí ffaaššiissttiicckkéé
tteennddeennccee,, ppooddppoořřeennéé nnaappřř.. RReezzoolluuccíí EEPP
oo zzaacchhoovváánníí hhiissttoorriicckkéé ppaamměěttii.. VV ČČRR uužž
ttoo zznnaammeennaalloo nnaappřř.. ooddssttrraanněěnníí ppoommnnííkkuu
II.. SS.. KKoonněěvvaa ii rreeaalliizzaaccii ppoommnnííkkuu vvllaassoovv--
ccůůmm.. VVnníímmááttee ttoo nnaa SSlloovveennsskkuu sstteejjnněě??
PPřřeecciijjeenn SSlloovveennsskkoo bbyylloo RRuuddoouu aarrmmááddoouu
oossvvoobboozzeennoo cceelléé aa ccoo vvíímm,, ttaakk ppřřeeddeevvššíímm
nnaa vvýýcchhoodděě zzeemměě jjee tteenn ooddkkaazz ssttáállee vveellmmii
žžiivvýý..

Osobne mám dojem, že antiruské nála-
dy v ČR spôsobujú práve historické nedo-
rozumenia a chybné rozhodnutia. To je
príklad odstránenia pomníka I. S. Koneva.
Ak sa máme učiť dejiny, nech sú akékoľ-
vek, musíme ich brať ako dejiny. Lenže
tak ako v minulosti i dnes je názor taký, že

namiesto rozumného vysvetlenia na neja-
kej tabuli vedľa pomníka, kde by boli
popísané historické udalosti pozitívne
i negatívne, je jednoduchšie zničiť, alebo
odstrániť a tešiť sa z toho. Toto sa na Slo-
vensku zatiaľ nedeje, lebo je tu silný his-
torický odkaz. Dokonca existovali plány
na odstránenie Slavína v Bratislave a pre-
sunutie zosnulých vojakov, čo nakoniec
neprešlo a hádam to tak zostane. Dôležité
ani nie je však to, komu stoja pomníky,
ako to, kto ich využíva, Napríklad odkaz
Slovenského národného povstania bol
počas socializmu silne vyzdvihovaný
v prospech KSS (KSČ), a dnes marginali-
zujú úlohu KSS pri organizácii SNP,
vyzdvihujú liberálne ideály ako »sloboda
a demokracia«, ktoré zastávala Demokra-
tická strana. Takže dnes sme svedkami
toho istého, čo sa dialo v minulosti – že si
jedna strana uzurpovala tento odkaz. No
pravda je vždy uprostred. Tak ako aj fakt,
že Slovensko oslobodzovala Červená
armáda, ale aj Rumunská kráľovská armá-
da. A to do určitej miery zrejme aj bloku-
je našich »demokratických« predstavite-
ľov v tom, aby mohli  rozoberať pamätní-
ky, pretože ako vysvetlíte, že odstránite
pamätník červenoarmejcovi, ale Rumu-
novi nie? Avšak pokusy sú tu a sú veľmi
živé. Pred úradom vlády je pamätník
Marekovi Čulenovi, komunistickému
politikovi, ktorý sa však aktívne angažo-
val v protifašistickom odboji a SNP. Ten
je nielen roky zanedbávaný, ale sa dlhodo-
bo plánuje odstrániť ho a momentálne
zosilneli tieto snahy. Tu je vidieť, ako som
naznačil, že historická pamäť pokrivkáva.
Čulen sa previnil iba tým, že bol komu-
nista, ktorého so všetkými nahádzali do
jedného vreca a posudzujú rovnako. Pri-
tom málokto vie, že Marek Čulen bol

v roku 1929 vylúčený z KSČ, keď stál
v opozícii Gottwaldovi a jeho skupine, aj
keď bol potom v roku 1932 prijatý naspäť.
Aj tu teda platí, že nič nie je iba čierne
a biele. No politici to žiaľ tak vidia, aj keď
tvrdia opak, inak by sa snažili históriu
objektivizovať, nie ju vymazávať, tak ako
sa to deje aj v ČR. Ako ste však naznačili
v otázke, stále je tu silné povedomie
o oslobodení a SNP. Mnohí v tom vidia
jedinú oporu a presvedčenie, pretože sil-
nejúci tlak Západu už potlačil oslavy svi-
atkov ako 1. máj, snaží sa postupne zne-
važovať oslobodenie a koniec II. sv. vojny.
Veľmi búrlivo sa pripomína 21. august
1968, viem že je pre mnohých živou spo-
mienkou, ale politici to vykresľujú ako akt
agresie Ruska, pričom to boli vojská 
5 samostatných štátov a štátov v ZSSR.
Lenže to sa nehodí do súčasnej geopoliti-
ky, snažia sa vykresliť Rusko ako agreso-
ra, lebo sa to hodí, hoc inváziu iniciovalo
Bulharsko. Tiež sa veľmi búrlivo pripomí-
na 17. november 1989, ktorého hodnoty

úplne prekrútili a fakty sa zamlčali. To
ospevovanie a oslavovanie štátneho pre-
vratu, ktorý bol spoluorganizovaný mno-
hými politikmi a príslušníkmi ŠTB a pod.
Veď to je na smiech, že sa ešte dnes po
vyše 30 rokoch, keď máme relevantné
fakty, hovorí o tom, že si ľudia vybojovali
slobodu a demokraciu, pričom vlastne šlo
o niečo celkom iné. No liberálny primátor
Bratislavy Vallo v roku 2019 oklieštil
Námestie SNP, ktorého malú časť preme-
noval na Námestie nežnej revolúcie.
Vrcholom bolo vyjadrenie našej prezi-
dentky Čaputovej, keď oslavovala tento
rok v ČR 17. november, keď opísala neza-
budnuteľnú atmosféru a spontánny boj
ľudí za slobodu a demokraciu. No keď by
sme mali spomínať na mníchovskú zradu,
alebo Viedenskú arbitráž, zrazu sú všetci
ticho – veď to bolo dávno. Áno, vymazá-
va sa pamäť dôsledne a rezolúcia EÚ sa na
jednej strane tvári ako návod na uchova-
nie, no funguje skôr len podľa toho, komu
sa hodí – kto je pri moci. 
l RRuukkuu vv rruuccee ss ffaaššiissmmeemm jjddee ii ssiillnnýý
aannttiikkoommuunniissmmuuss.. NNaa SSlloovveennsskkuu bbyyll
nneeddáávvnnoo sscchhvváálleenn zzáákkoonn,, kktteerrýý mmjj.. zzaakkaa--
zzuujjee ppoojjmmeennoovváávvaatt uulliiccee ppoo kkoommuunniissttiicc--
kkýýcchh ppřřeeddssttaavviitteellíícchh aappoodd.. VVíímm,, žžee FFLLMM
nneenníí rryyzzee kkoommuunniissttiicckkáá oorrggaanniizzaaccee,, aallee
ppřřeessttoo,, vviiddííttee ttyyttoo kkrrookkyy jjaakkoo sspprráávvnnéé??

Tento zákon sme samozrejme zachytili
a kritizovali. Nadviažem na predošlé
myšlienky, zákon má zabrániť, aby sa
pomenovávali nové ulice. Staré sa nepre-
menujú, čo samozrejme môžeme brať tak,
že je to v poriadku. No potom tu vzniká
problém. Máme osobnosť Andreja Hlin-
ku, ktorý je pre mnohých národný hrdina,
zakladateľ Slovenskej ľudovej strany,
neskôr Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-
ny (HSĽS) a pomenovali sa po ňom aj

Hlinkove gardy (HG). Z pohľadu histórie
má šťastie, lebo sa nedožil vojny, inak by
bol na rovnakom mieste ako Tiso, Mach,
Tuka a ďalší. Historici sa nevedia zhodnúť
na jeho postavení, keďže mal profašistické
tendencie po vzore Mussoliniho. Platí
tento zákon aj na neho? Málokto by sa
odvážil spochybniť jeho úlohu. No
a potom tu máme Dubčeka, aktívneho
antifašistu, kritika politiky KSČ a refor-
mátora, ktorý sa stal terčom »normalizá-
cie«. Toho sa tiež nikto neodvažuje spo-
chybňovať, zato Husáka áno, ten sa
vyznačoval rovnakými postojmi ako
Dubček, akurát na rozdiel od Dubčeka sa
Husák rozhodol politicky redukovať nor-
malizačné prostredie, aby sme nespadli
naspäť do 50. rokov, tým sa však dnes
posudzuje ako človek, ktorý si nezaslúži
už žiadnu bustu. Návrh vzišiel ako inicia-
tíva expodpredsedu NR SR Juraja Šeligu
a jeho kolegov, ktorý však kritizovali his-
torici, právnici, politici i verejnosť, kvôli
jeho absurdnosti a nejasnosti. My sme
rozhodne stáli na strane kritikov, pretože
sa opäť jedná o historickú pamäť. Obecne
v relácii Najväčší Slovák sa umiestnili
Dubček a Husák vedľa seba na 6. a 7.
mieste, čo znamená, že stále sú súčasťou
aktívnej histórie SR. 
l NNaa zzáávvěěrr aallee ttrroocchhuu ooddlleehhččíímmee.. ZZaajjíí--
mmaalloo bbyy mměě,, jjeessttllii žžiijjee nnaa SSlloovveennsskkuu lleevvii--
ccoovváá ssccéénnaa?? DDooppoorruuččiill bbyyss nnáámm nněějjaakkéé
ppooddnniikkyy,, aauuttoorryy,, kkaappeellyy,,......??

Musím konštatovať smutne, že nemá-
me nejakú ucelenú ľavicovú scénu. Je to
aj výsledok politiky a rozbitej ľavice.
Mladí, najmä študenti, majú vytypované
kluby a podniky, kde sa dá v súkromí
zhromažďovať, nedá sa však vyslovene
povedať, že tento je ľavicový, tento pravi-
cový. Aj naše stretnutia sa dejú v podni-
koch, kde si rezervujeme samostatnú
miestnosť, alebo stôl. Máme však priestor
na internete, kde sa nájdu rôzne skupiny
ľavicových intelektuálov a aktivistov
píšucich blogy a komentáre, takým je
napríklad portál Slovo
(www.noveslovo.sk). Pri knihách sa
pozastavím skôr pri vydavateľstve Torden,
ktoré ako jedno z mála publikuje aj inak
nedostupné tituly. Literatúre sa napríklad
venuje aj spriaznená Spoločnosť Ladisla-
va Novomeského. Ja však osobne prefe-
rujem vyhľadávanie starších titulov, ktoré
sa dajú nájsť v antikvariátoch za prijateľné
ceny. Veľmi ma v tomto svetle oslovil
autor Maxim Gorkij, v ktorého dielach
som rozpoznal veľkú nadčasovosť, najmä
čo sa týka charakteru ľudí, pretože ten sa
ani po vyše storočí nezmenil. 
l CCoo jjaakkoo FFLLMM cchhyyssttááttee ddoo bbuuddoouuccnnaa??

Plánujeme ďalej pokračovať v osvete
a realizácií podujatí, ktoré oslovia širokú
verejnosť, no najmä mladých. Plánujeme
utužovať vzťahy s organizáciami a rozširo-
vať členskú základňu. Chceme vystupovať
ako OZ, ktoré bude vnímané nie ako stra-
šiak, ale ako dôveryhodný partner. 
l CChhttěěll bbyyss nnaa zzáávvěěrr vvzzkkáázzaatt nněěccoo ččeess--
kkýýmm mmllaaddýýmm??

Netreba sa báť bojovať za svoje ideály
a ciele. V každom prípade je dobré mať
teoretický základ a stavať na skúsenosti
starších. Verím, že socializmus je budúc-
nosť, ktorá nás čaká, pretože vývoj tech-
nológií a kríza kapitalizmu spolu s globál-
nym otepľovaním dávajú za pravdu Mar-
xovej a Engelsovej teórii dejín, a že etapa
kapitalizmu pomaly skončí. 

PPřřiipprraavviillaa PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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Divoký týden Arťoma Korjagina
Tak za sebou máme první týden nového

roku. Bohužel to zase takový klid nebyl. Na
dveře nám pomalu, ale jistě klepe Omikron
a nikdo neví, jak moc »srandy« si s ním uži-
jeme. Vláda se zatím zmohla na naprosto
zásadní opatření a v hospodách snížila počet
lidí u jednoho stolu z šesti lidí na čtyři. Tak
uvidíme, jestli tahle protipandemická hradba
zastaví další vlnu. Náš minulý premiér
a možná budoucí prezident Babiš se zase
pasoval do role největšího levičáka a řekl, že
bude obráncem voličů levice, když se ta levi-
ce tak smutně nedostala do Sněmovny.
Škoda, že neměl tyhle choutky posledních 
8 let, co měl politickou moc nebo posledních

asi třicet let, co šéfuje Agrofertu. No, ale abych mu zase nekřivdil, i vel-
kokapitalisté se mohou změnit. Třeba teď začne ANO bušit návrhy zákonů
na zrušení soukromých exekutorů, navrhne výstavbu státních bytů
a pořádně nahulí zdanění korporací. Budeme doufat. Petr Fiala se totiž
rozhodl řešit fiktivní problém zadluženosti naší země a začít pořádně šet-
řit. Jak jsme u ODS zvyklí, tak šetření začíná odspodu, takže se těšme.
Takovou hezkou ochutnávkou blízké budoucnosti je třeba reakce na sko-
kové zdražování. Místo plošné regulace, která by pomohla všem, se možná
pár lidí dočká adresné pomoci, zbytek si asi škrtne dovolenou v Chorvat-
sku a kroužky pro děti. Prostě vypadá to, že jedinou opravdu zábavnou
věcí na politickém spektru bude pozorovat v přímém přenosu rozpad Pirá-
tů. Škoda, že k nám západní trendy vždycky dorazí tak pozdě a totální ani-
hilace Pirátské strany se děje až teď. Mohli jsme si odpustit pár let trap-
nosti a spousta mladých lidí nemusela žít v iluzi, že volí progresivní stra-
nu, která by ráda dělala nějakou levicově-liberální politiku. Všechno nako-
nec dopadlo »dobře« a věčným předsedou strany zůstal stárnoucí Bartoš.
Piráti tak ztratili svoji poslední devizu, kterou byla zábavnost. Stejně mě
na tom všem nejvíc mrzí, že až na to všechno budeme v hospodě nadávat,
tak jenom ve čtyřech.

Loni nás okradli, letos
možná svlíknou z gatí

Uplynulý rok přinesl komunistické-
mu hnutí historickou porážku a vůbec
poprvé od svého vzniku (s výjimkou
německé okupace) nebude komunistic-
ká strana zastoupena v horní a ani
v dolní komoře parlamentu. Poslane-
cká sněmovna bude vlastně úplně bez
zástupců levicových stran. 

Jediný, kdo se přihlásil k levicovým
voličům, byl Andrej Babiš. Ovšem
pouze s vidinou obrany svých vlastních
zájmů, nikoliv obhajoby levicových
pozic a pracujících lidí. Svými obrat-
nými manévry se snaží z levicových
stran vysát i těch posledních pár pro-
cent, které jim ještě zbyly. Pravicové
strany by mu za to měly děkovat, pro-
tože právě hnutí ANO je jedním
z důvodů, proč je nyní parlament nejen
bez komunistů, ale i sociálních demo-
kratů. 

Důsledky této absence tvrdě pociťu-
jeme již nyní. Nová vláda a s ní nový
parlament začaly svou práci několika
příznačnými, typickými, ba symbolic-
kými činy. Ještě před začátkem svého
mandátu prohlásil Vlastimil Válek, že
čekat u lékaře šest hodin není nic tak
strašného. Seznamte se, teď je to už náš
nový ministr zdravotnictví. 

Pod záminkou rozpočtového provi-
zoria seškrtala vláda dříve avizované
zvýšení platů ve veřejném sektoru,
čímž okradla učitele, pracovníky ve
službách, hasiče, policisty, státní úřed-
níky a další o miliardy, které jim byly
přislíbeny předchozí vládou. Tento
svůj krok učinila bez předchozího
oznámení na tripartitě a už vůbec se
neobtěžovala tento krok projednat
s odbory. To vše za situace enormní
inflace, která stále zrychluje a v někte-
rých odvětvích, například u energií,
dosahuje desítek procent. 

Nová vláda se rozjela i na poli zahra-
niční politiky. Již před volbami se její
představitelé kasali směřováním na
Západ a nyní si prosadili svou. Novým
ministrem zahraničí byl zvolen šestatři-
cetiletý IT pracovník Jan Lipavský, a to
i přesto, že prezident republiky měl
vážné výhrady a byl na pochybách,
jestli je pro tento resort dostatečně způ-
sobilý. Tento muž z České pirátské
strany proslul jako velký bojovník za
to, aby se ruský Rosatom nesměl účast-
nit tendru na dostavbu Dukovan. Niko-
liv však z technických důvodů, nýbrž
proto, že by pro nás byl ruský reaktor
příliš ideově závadný. Stejně tak jako

účast vlád-
ních předsta-
vitelů na
o l y m p i j -
ských hrách
v Číně, kterou Lipavský nedoporučil.
A to je jen několik málo okamžiků
z působení naší nové vlády. 

Co nás tedy s novým rokem čeká?
Vláda pravicová a asociální. Vláda
škrtů a šetření na úkor občanů této
země. Ceny zboží a služeb i náklady na
bydlení se budou zvyšovat a mzdy
porostou jen málo, jestli vůbec. Těžko
odhadovat, jestli se tento rok bude
vůbec valorizovat minimální a zaruče-
ná mzda, ale vzhledem k tomu, jaké
chování už vláda předvedla směrem
k odborům, bychom na to příliš sázet
neměli. Bude to také vláda, která se
bude snažit zavděčit svým kumpánům
v Bruselu a Washingtonu, což povede
k dalšímu zhoršení našich vztahů
s Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi,
které dnešní režim považuje z různých,
často vylhaných důvodů za závadné. 

I přesto, co nás v roce 2022 čeká,
přeji vám všem, ať ho přežijte ve zdra-
ví. PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, 

ččlleenn OOVV KKSSČČMM MMoosstt

Již 140 let od narození Ivana Olbrachta,
vlastním jménem Kamila Albrechta Zemana,
si položením květin připomněli mladí komu-
nisté v jeho rodných Semilech. Stejně tak si
spisovatelovo narození připomínají v Kolo-
čavě na Zakarpatské Ukrajině, kde byl
častým návštěvníkem a odkud čerpal inspira-
ci pro svá díla. V Koločavě bylo ke 100.
výročí jeho narození otevřeno v místní škole
muzeum s exponáty připomínajícími přísluš-
nost bývalé Podkarpatské Rusi k Českoslo-
vensku, literární dílo Ivana Olbrachta a dří-
vější život obyvatel Koločavy. V roce 2000
byl při stejné příležitosti v blízkosti muzea
odhalen pomník spisovatele. 

Ivan Olbracht zanechal v Koločavě
nesmazatelnou stopu a pomohl region otev-
řít i pro nadcházející generace Čechoslová-
ků. Čeští turisté jsou zde dodnes srdečně
vítáni a člověk se snadno cítí, jako by se vra-
cel domů. Navštívit zde můžeme velký
skanzen Stare selo, na místním hřbitově se
nachází hrob Nikoly Šuhaje známého právě
ze stejnojmenného Olbrachtova románu. Ve
vsi je proslavená hospoda Četnická stanice,
kterou je pro našince při potulkách podkar-
patskými poloninami skoro povinnost nav-
štívit. 

Ivan Olbracht byl celý život komunistou
a světu zanechal mnoho dnes již klasických
a nesmrtelných literárních děl. Vedle Nikoly
Šuhaje loupežníka také např. povídkový sou-
bor Golet v údolí a román Anna proletářka.
Ačkoliv i v Semilech najdeme Olbrachtovo
muzeum, sousoší s jeho otcem Antalem Staš-
kem a pamětní desku na rodném domě, větší
oslavy kulatého výročí narození tohoto
významného československého autora se zde
nekonaly. ((pppp))

Po Núcleo Terco si představíme další baskickou
kapelu, která měla velký vliv na levicovou punkovou
scénu v podstatě celé Evropy. Její jméno je Kortatu
a zkušení sjížděči punkové muziky ji samozřejmě
dobře znají. Ale pro mladší ročníky mohou být tito
hudební matadoři zajímavým objevem. 

Kortatu vznikla v roce 1984 v Baskicku, ve městě
Irún. Byla součástí nové vlny rockové muziky na
Pyrenejském poloostrově, a to tzv. baskického radi-
kálního rocku - v baskičtině Rock Radical Vasco.
Kapela se stala průkopníkem v zavádění prvků
hudebního stylu SKA do punku. Skupinu založili
bratři Fermin (kytara a zpěv) a Inigo Muguruza (bas-
kytara a doprovodný zpěv) spolu s Mattinem Sorza-
balbere (bicí) poté, co se Muguruzovi zúčastnili kon-
certu kapely The Clash, která byla jejich velkou
inspirací. Mattin brzy z kapely odešel a na místo bic-
mena nastoupil Treku Armendariz.

Ačkoli se Koratatu snažili od začátku bojovat proti
jakémukoli škatulkování či zařazení, její vazby na
politickou stranu Herri Batasuna byly evidentní.
Herri Batasuna byla krajně levicová baskická nacio-
nalistická koalice, která byla založena v roce 1978.

Ve svém programu kombinovala baskický naciona-
lismus a revoluční socialismus. Tato témata se obje-
vovala i v textech Kortatu. Texty a hudba se postup-
ně stávaly bojovnější a agresivnější. Kapela zkrátka
zpívala o politice a žila politikou. Jedna perlička ze

života kapely - 31. května 1985 hrála Kortatu v rámci
turné ve věznici Martutene s kapelou Barricada.
O několik měsíců později utekl z tohoto vězení Jose-
ba Sarrionandia, uznávaný spisovatel a básník, odpy-
kávající si trest za členství v ETA. Utekl s dalším věz-
něm Inaki Pikabeou tak, že se schovali do reproduk-
toru po jednom z dalších hudebních vystoupení. Čle-
nové Kortatu a Barricada byli obviněni z přípravy
útěku. To jim však nebylo prokázáno, a tak od soudu
odešli jen se zákazem dalšího vystupování ve španěl-
ských věznicích. Po této zkušenosti napsali svou nej-
známější píseň Sarri Sarri, pojednávající právě
o útěku Sarrionandii.

V roce 1986 a 1987 kapela absolvovala turné po
Evropě - navštívila Švýcarsko, Německo, Francii,
Nizozemí a její popularita stoupala. V roce 1987 pře-
konala dokonce i železnou oponu, aby vystoupila
v Polsku na festivalu Róbrege. Kapela hrála i »skoro
doma«, ve Španělsku, přestože svým baskickým pat-
riotismem a nacionalismem byla trnem v oku španěl-
ským úřadům. V roce 1988 kapela vydává své třetí
LP s názvem Kolpez Kolpe, které už je, oproti albům
předcházejícím, nazpívané výhradně v baskičtině.

Následovalo další turné po Evropě, kde se jako druhý
kytarista připojil Kaki Arkarazo. Kortatu odehrálo za
čtyři roky své existence celkem 280 koncertů. Na
posledním z nich (1. 10. 1988 v Pamploně) nahráli
svou labutí píseň, živé dvojalbum Azken guda dant-
za, které je některými hudebními kritiky považováno
za jedno z nejlepších živých alb na světě. Po rozpadu
skupiny v roce 1988 založili bratři Fermin a Inigo
Muguruza společně s Kaki Arkarazem kapelu Negu
Gorriak, ve které k punku, SKA a hardcore přidali
i prvky hip-hopu. Ale to už je jiná kapitola.

Hudba, kterou hrála kapela Kortatu, je kombinací
punkové naštvanosti, SKA pohody i HC agresivity.
Na tento styl hraní poté navázaly další kapely z jižan-
ské komunistické, socialistické a antifašistické rocko-
vé hudební scény - např. Los Fastidios či Banda Ba-
ssotti. Za zmínku stojí, že kapela podporuje ve svých
textech svobodu a nezávislost své vlasti Baskicka
v kombinaci s radikálními socialistickými myšlenka-
mi. Berme si z Kortatu inspiraci. Dnešní zkažený
a prolhaný kapitalistický svět potřebuje živou a bojo-
vnou alternativu, a tou je právě jedině socialismus! 

((kkkk))

Kortatu – volání po socialistické vlasti

KEĎ NÁDEJ V TÔNI POCHOVALI
Keď sklonila púpavienka ťažkú hlávku k zemi, 

stíchli boje, stíchla pravda, i svet zostal nemý.
Krvi dažde, bôľa slová nevzbudia ju spánku,
už len svrčky jej po nociach hrajú uspávanku.

Kam’s podela, nádej moja? Toľká’s mladá bola!
Kto ťa pomstí, kto len bude odraz tvojho bôľa?

Neodchádzaj, nenechávaj nás tu samých v strachu,
neuvedni, púpavienka, svet sa stratí v prachu!

Sklonila ťažkú hlávku k zemi bez rozlúčky,
v pustinu obrátila sa pestrá zeleň lúčky,

prišla noc, umrzli háje, šíre polia, lesy,
jaj-že, bože, púpavienka, kam’s podela, kde si?

Zlosyn zalial tvojou krvou svoje polia zloby,
zaklial zem a premenil on pestré kraje v hroby,
nestihla mať – Spravodlivosť zasiať ďalšie kvietky,
nestihla zem pripraviti pôdu v’svoje dietky.

Ale vietor zavil rezko, zdvihol kvietok v osvete,
rozfúkal on chumáčiky semiačok si po svete.
Zavil ostro v blesku hromu, rozsial nádej v polia,
oj, povstanú znovu stráne, ľudia sa prebudia!

»Tak vravela Rudá Rosa!« zvolá celý svet:
»Taká bola, je i bude, druhej takej niet!
Neuvedla, žije v hrudiach ľudí slobodných,
zostaň s nami, púpavienka, dlhšie pobudni!«

Mrú-li ľudia plánov plní, znenazdajky v boji,
tak to nemrú mená ich, lež starý svet sa borí.
Mrú-li ľudia s miera slovom ešte na jazyku,
priateľov ich piesne menia sa do žiaľu kriku.

Neplač, druhu, duša moja, neroň slzy bôľa,
bo čo s menom kvietku nášho, to je tvoja vôľa!
Tak jak iskra splodí plameň, ktorý vatru stvorí,
tak každý čin ruky dobra pochová svet chorý.

Tož zakope zákon doby starej ľudstva naveky,
ktorý brízdil človečenstva nádeje snáď odveky.
Vstávaj, dlaňou k nebu rezko, dotkneme sa hviezd,
dokončíme svätú púť, my skončíme cestu ciest!

RRaaddkkaa GGRREEČČNNÁÁ

Mladí komunisté nezapomněli

Svíčku u památníku Ivana Olbrachta zapálil člen OV KSČM Česká Lípa Jan Koros. 
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv JJaannaa KKOORROOSSEE





VYHRÁLI JSTE?

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((11.. ttýýddeenn -- 99.. 11..)):: II.. ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry,
III./28 po 34 913 Kč, IV./2100 po 620 Kč, V./39 159 po 110 Kč. IIII.. ttaahh:: I./tři
výhry po 2 947 212 Kč, II./jedna 760 330 Kč, III./54 po 18 103 Kč, IV./2917 po
446 Kč, V./46 532 po 93 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez výhry, II./dvě po 100 000 Kč, III./33
po 10 000 Kč, IV./242 po 1000 Kč, V./2310 po 100 Kč, VI./24 408 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((99.. 11.. vveeččeerr)):: 3 – 4 – 7 – 14 – 15 – 17 – 21 – 31 – 46 – 48
– 51 – 59 – 63 – 62 – 69 – 71 – 72 – 74 – 77 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 063 955. KKrráá--
lloovvsskkéé ččíísslloo:: 3.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1100.. 11.. ppoolleeddnnee)):: 2 – 4 – 7 – 30 – 33 – 34 – 35 – 36 – 43
– 45 – 47 – 50 – 58 – 59 – 60 – 63 – 66 – 68 – 74 – 75. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 554 512.
KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 58.
r SSPPOORRTTKKAA ((11.. ttýýddeenn//99.. 11..)) -- 11.. ttaahh:: 19 - 29 - 33 - 37 - 38 - 42, dod. č. 21. IIII..
ttaahh:: 4 - 8 - 11 - 17 - 24 - 25, dod. č. 22. ŠŠaannccee:: 517 347. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Český postup = science-fiction 

Do turnaje vstoupí ve čtvrtek proti
obhájci titulu Španělsku, dalšími sou-
peři v úvodní fázi budou Bosna a Her-
cegovina a Švédsko.

»Cíl pro reprezentaci je vždy stejný,
byť je změněný postupový klíč. Náš
cíl nemůže být jiný než postup ze sku-
piny, byť je odvážný. Žádná jiná sku-
pina nemá dva medailisty z poslední-
ho mistrovství světa a vítěze posled-
ních dvou mistrovství Evropy. Víme,
že na postup potřebujeme vyhrát dvě
utkání,« věděl své trenér RRaassttiissllaavv
TTrrttííkk..

Pokud budou mít oba negativní
test i dnes, budou moci s týmem
odcestovat na šampionát. Český
celek zahájil závěrečnou přípravu na
začátku minulého týdne v Ostravě
a vstupní testy na koronavirus odha-

lily dva pozitivní případy. Jedním
z nakažených byl nejmenovaný hráč

a druhým pak člen realizačního
týmu.

U obou pozitivně testovaných
potvrdila následná analýza variantu
viru omikron. Dalšímu rozšíření náka-
zy se ale povedlo zabránit i díky tomu,
že mužstvo od středy do pátku přeru-
šilo přípravu a hráči byli na pokojích
po jednom. Oba pozitivně testovaní už
měli negativní výsledek odběru.

»Všichni jsme rádi za ty výsledky.
Na jedné straně je to velmi dobrá

zpráva, na
druhé to nese
š k r a l o u p
v podobě toho,
že byla přeruše-
na příprava.

Ale tento způsob absolvovala asi vět-
šina družstev, co jsme sledovali.
Nebyli jsme sami, kdo zažíval podob-
nou situaci. Jsme rádi, že to máme za
sebou a můžeme odjet na šampionát
v plné síle,« dodal odlehčeně Trtík.

Na závěrečném přípravném kempu
v Ostravě měl 21 hráčů, z nichž 20
nominoval na šampionát. Z týmu ze
zdravotních důvodů vypadl pivot
Zeman, který ale neměl koronavirus.
Z domácí nejvyšší soutěže je v nomi-
naci osm zástupců. ((rreedd))

Nejdelší etapa, nejtěžší duny
AAuuttoommoobbiilloovvýý jjeezzddeecc MMaarrttiinn

PPrrookkoopp zzaajjeell vv 88.. eettaappěě RRaallllyyee
DDaakkaarr sseeddmmnnááccttýý ččaass aa ppoossuunnuull
ssee nnaa oossmméé mmííssttoo pprrůůbběěžžnnééhhoo
ppoořřaaddíí.. SStteejjnnééhhoo ddííllččííhhoo vvýýsslleedd--
kkuu ddoossááhhll ii mmoottooccyykklloovvýý zzáávvoodd--
nnííkk MMaarrttiinn MMiicchheekk,, jjeennžž ssii
ppoolleeppššiill nnaa 2211.. ppoozziiccii cceellkkoovvěě.. JJee
ooppěětt nneejjlleeppššíímm ČČeecchheemm vv kkaattee--
ggoorriiii mmííssttoo JJaannaa BBrraabbccee,, kktteerrýý
ffiigguurruujjee ddvvěě ppřřííččkkyy zzaa nníímm.. MMeezzii
kkaammiioonnyy ddrržžíí ččttvvrrttéé mmííssttoo AAlleešš
LLoopprraaiiss,, jjeennžž ddoojjeell ššeessttýý,, ppoozziiccii
ppřřeedd MMaarrttiinneemm MMaaccííkkeemm..

Prokop ztratil na 395 kilomet-

rech rychlostní zkoušky necelých
dvacet minut na nejrychlejšího
Švéda Mattiase Ekströma, který
při svém druhém startu na Daka-
ru poprvé vyhrál etapu. V čele je
nadále Násir Attíja z Kataru,
druhý Francouz Sébastien Loeb
ale dokázal jeho náskok snížit
o sedm minut. Attíja má ale stále
k dobru 37:58 minuty.

Prokop v průběžném pořadí

předstihl Argentince Lucia Álva-
reze. K dalšímu posunu mu
pomohlo i zrušení patnáctiminu-
tové penalizace, kterou dostal
v neděli večer.

»Máme za sebou nejdelší den
na Dakaru, což by nevadilo. Prv-
ních 200 kilometrů byly nejtěžší
duny, jaké jsem v Saúdské viděl,
což bylo fajn. Bylo pár míst,
která jsem měl problém vyjet,
což se nám předtím nikdy nesta-
lo. Takže super,« liboval si Pro-
kop, který poté ztrácel na rychlé
rozbité kamenité trati. »V neděli

jsme na posledních osmi kilo-
metrech ztratili pět minut, proto-
že se auto na tomto povrchu
nedalo uřídit. Včera jsme zkusili
změnit nastavení a bohužel na
špatnou stranu. Nešlo s tím jet
rychleji. Hrozně rádi bychom jeli
rychleji, měli jsme v plánu jet
kvalitněji. A není to o tom dát
více plynu. Nevidím cestu
a rychleji to nejde.«

V soutěži motocyklů se do
čela vrátil nejrychlejší Brit Sam
Sunderland, na kterého Michek
ztratil téměř dvacet minut. Sun-
derland má náskok 3:45 minuty

na Rakušana Matthiase Walkne-
ra. Dosavadní lídr Adrien van
Beveren z Francie klesl na třetí
pozici.

»Byla to hodně výživná spe-

ciálka, ze začátku hodně dun. To
mi úplně nesvědčilo, protože
komprese do žeber mě trápily.
Snažil jsem se s tím bojovat.
Bolesti se mi ale rozjely v úvodu

etapy a cítil jsem je pak po celou
dobu,« přiznal Michek, jenž je
potlučený z páteční nehody.

Se svým výkonem byl ale spo-
kojený. »Myslím, že jsem podal
výborný výkon, samozřejmě
vždycky to může být lepší. Jed-
nalo se asi o jednu z nejtěžších
speciálek, co tu byla. Jelo se po
písku, hodně dun, občas nějaká
plantáž a lehký trial. Ze začátku
se ještě hodně prášilo.«

Kategorii kamionů opět kralo-
vali jezdci Kamazu, kteří obsadi-
li první čtyři místa. Z vítězství se
radoval lídr průběžného pořadí
Rus Dmitrij Sotnikov a upevnil
si vedení. Pátým místem se blýs-
kl Chilan Ingacio Casale v bar-
vách českého týmu Tatra Buggy-
ra Racing, který po nedokonče-
ných dvou etapách nemá šanci na
dobrý výsledek v celkovém hod-
nocení. Šestý dojel Loprais,
následovaný Macíkem.

Mezi čtyřkolkami obsadil
Zdeněk Tůma šesté místo a posu-
ne se na pátou pozici průběžného
pořadí. Polepšil si i Josef Machá-
ček v kategorii lehkých prototy-
pů, který je průběžně šestý. 

((rreedd))

ČČeeššttíí hháázzeennkkáářřii ooddjjeeddoouu nnaa mmiissttrroovvssttvvíí EEvvrrooppyy ddoo
BBrraattiissllaavvyy kkvvůůllii kkoorroonnaavviirroovvéé ssiittuuaaccii ss rroozzššíířřeennýýmm
kkááddrreemm 2200 hhrrááččůů.. VVššiicchhnnii ččlleennoovvéé rreepprreezzeennttaaccee
vvččeerraa úússppěěššnněě pprrooššllii tteessttyy nnaa ccoovviidd,, nneeggaattiivvnníí vvýýssllee--

ddeekk mměěllii ii ddvvaa nnaakkaažžeenníí,, zz ttoohhoo jjeeddeenn hhrrááčč zz mmiinnuullééhhoo ttýýddnnee.. ČČeesskkýý ttýýmm
ooddcceessttuujjee ddnneess aa cceelloouu zzáákkllaaddnníí sskkuuppiinnuu ooddeehhrraajjee vv BBrraattiissllaavvěě.. 

Mistrovství Evropy v házené co do kvality předčí světový turnaj. Reakce trenéra Rastislava Trtí-
ka před výhozem je diplomatická. »Náš cíl nemůže být jiný než postup ze skupiny, byť je odváž-
ný.« FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Dakar 2022 je ve své druhé polovině, respektive do pátečního cíle chybí čtyři etapy. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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DVA MEČBOLY
Česká tenistka Petra Kvitová v prvním

kole turnaje v Sydney odvrátila dva meč-
boly a po obratu porazila Arantxu Ruso-
vou z Nizozemska 3:6, 7:6 a 7:5. V dal-
ším kole se dvojnásobná vítězka turnaje
v Sydney utká se sedmou nasazenou Ons
Džabúrovou z Tuniska. Zatím s ní na
okruhu WTA hrála třikrát a ještě neztrati-
la ani set. 

SMUTNÝ NÁVRAT
Tenistka Renata Voráčová je z Melbour-

ne doma. Po stresu prožitém v posledních
dnech, kdy ji Australané na základě přípa-
du Srba Novaka Djokoviče zrušili víza, je
unavená, bude řešit australská víza na
další roky a možná žádat i finanční kom-
penzaci. Bez obalu uvedla, že po vyčerpá-
vající tahanici na tenis aktuálně nemá ani
pomyšlení.

BOJE O TRIKO
Biatlonisty čeká poslední boj o místa

v olympijské nominaci. Jistou účast
v Pekingu mají stříbrný medailista ve
sprintu z her v Pchjongčchangu Michal
Krčmář, Markéta Davidová a Jessica
Jislová. O zbylých místech se rozhodne
od včrejška do neděle na Světovém pohá-
ru v Ruhpoldingu a na IBU Cupu na Slo-
vensku.

ČESKÁ NOMINACE NA ME
BBrraannkkáářřii:: Tomáš Mrkva (Bergischer HC/Něm.), Šimon Mizera (Zubří), Karel

Šmíd (Plzeň). KKřřííddllaa:: Tomáš Číp (Baia Mare/Rum.), Miroslav Jurka (Zubří),
Jakub Hrstka (DRHV 06/Něm.), Marek Vančo (HC Elbflorenz 2006/Něm.). SSppoojj--
kkyy:: Stanislav Kašpárek (Meškov Brest/Běl.), Dieudonné Mubenzem (Hütten-
berg/Něm.), Tomáš Piroch (Créteil/Fr.), Tomáš Babák (Bergischer HC/Něm.),
Roman Bečvář (Differdange/Luc.), Lukáš Mořkovský (Zubří), Matěj Klíma
(Lübeck-Schwartau/Něm.), Vojtěch Patzel, Dominik Solák (oba Karviná). PPiivvoottii::
Václav Franc, Jan Užek (oba Karviná), Leoš Petrovský (TuS Nettelstedt-Lübbec-
ke/Něm.), Vít Reichl (Hüttenberg/Něm.).

Předsedu srbského parlamen-
tu a bývalého ministra zahraničí
IIvviiccuu DDaaččiiččee zaskočil vývoj událostí
kolem tenisty Novaka Djokoviče.
I když první hráč světa u soudu uspěl
s odvoláním proti zrušení svého víza
a může v Austrálii zůstat, Dačič se
obává, že vše směřuje k jeho depor-
taci se všemi negativními důsledky.
Djokovič mohl opustit detenční zaří-
zení, kde byl uzavřen od čtvrtka,
a dostal zpátky pas, ale ministr pro
imigraci Alex Hawke mu vízum
může odebrat znovu. O něj devítiná-
sobný vítěz Australian Open minulý
týden přišel kvůli zpochybnění
výjimky z jinak povinného očkování
proti koronaviru.
Úspěch neznamená konec Djokovi-
čovy anabáze, což Dačiče znepoko-
juje. Obává se, že Djokovič bude mít
ještě problémy. »Australské úřady se
ho zjevně rozhodly deportovat, což
zahrnuje tříletý zákaz vstupu do
Austrálie. Odporuje to zdravému
rozumu.« Vyjádření o případném
opětovném zrušení víz se očekává
dnes.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

DNES NA ČT SPORT
0099..0055 Dakar 1100..1100 Hokej den poté 1100..5500 Paralympijský magazín 1111..1155 Ske-

leton: SP Německo. Z 1122..0055 Panorama 1122..2255 Zprávy 1122..5555 Biatlon: SP Němec-
ko. Z 1155..0000 Boby: SP Německo. Z 1155..5500 Judo: IPPON 1166..1100 Sokolský zpravo-
daj 1166..2255 Dakar 1177..0000 Hokej: TELH/České Budějovice – Liberec. PP. 1199..5500
Futsal: 1. liga/Brno – Sparta. PP 2222..0055 Dakar 2233..3300 Branky, body, vteřiny 

NEJVĚTŠÍ ČESKOU ŠANCI NA
MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ DRŽÍ STÁLE PILOT

KAMIONU PRAGA KAREL LOPRAIS.

ČESKÉ ŠANCE NA BRANKOVIŠTI? 
ŽÁDNÁ JINÁ SKUPINA NEMÁ

DVA MEDAILISTY Z POSLEDNÍHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY.  

Sparta prodloužila o rok spolupráci s trenérem Pavlem Vrbou. Kouč
by měl zůstat na lavičce pražského klubu minimálně do léta 2023. Spolu
s ním budou v týmu pokračovat asistenti Zdeněk Bečka a Luboš Louč-
ka, stejně jako trenéři brankářů Michal Špit a Martin Ticháček. 

Radoslav Látal se stal novým trenérem polského fotbalového
klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Látal povede v novém působišti i
své krajany Michala Bezpalce a Michala Hubínka. Nieciecza je s 12
body na chvostu tabulky polské ligy, od prvního místa znamenajícího
záchranu ji dělí šest bodů.

Liberec opustí ofenzivní univerzál Jakub Nečas. Šestadvacetiletý
hráč se severočeským mužstvem neodcestoval na soustředění do Turec-
ka a od vedení má svolení hledat si jiný klub. Na odchodu je i útočník
Ondřej Novotný, který měl ve Slovanu ještě rok a půl hostovat ze Spar-
ty. Ani jeden z hráčů se v podzimní části první ligy neprosadil. 



Budeme bojovat až do konce…
HHookkeejjiissttéé KKllaaddnnaa ddoosslloovvaa vvyyddoolloovvaallii zz lleedduu ttřřii

bbooddyy vvýýhhrroouu nnaadd OOlloommoouuccíí 22::00.. KK vvííttěězzssttvvíí ppoommoohhll
pprreemmiiéérroovvýýmm ččiissttýýmm kkoonntteemm vv ččeesskkéé eexxttrraalliizzee
kkaannaaddsskkýý bbrraannkkáářř LLaannddoonn BBooww.. ČČttrrnnááccttíí RRyyttíířřii ssee ttaakk
ooppěětt vvzzddáálliillii ppoosslleeddnníímmuu ZZllíínnuu nnaa ššeesstt bbooddůů..

Bylo to velmi důležité vítězství. Zvlášť po porážce
Zlínem. Potřebovali jsme
takový dobrý zápas.
Všichni hráli fantasticky,
asi to byl nejlepší zápas
v sezoně. Zvládli jsme to
i s novými hráči v sestavě.
Pro ně to nebylo jednodu-
ché, neměli jsme možnost
se sehrát při tréninku, ale
je to pro nás slibný výsle-
dek, abychom se posunuli.
l TTaa bbiillaannccee ppřřeedd dduuee--
lleemm ss OOlloommoouuccíí bbyyllaa ddrrttii--
vváá.. DDoommááccíí pprroohhrraa ssee ZZllíí--
nneemm ((11::33)) aa ddeevvěětt zzááppaassůů
bbeezz ttřřííbbooddoovvéé vvýýhhrryy……

Potřebovali jsme se z toho oklepat, už ten zápas
hodit za hlavu. Protože jsme věděli, že jsme lepší
tým, než jak to vypadalo na ledě. Zareagovat výhrou
2:0 je fantastické. To je přesně to, v co doufám.
Někdy potřebujete, aby se to otočilo. Doufejme, že se
z toho můžeme odrazit.
l JJaakk ssii cceennííttee iinnddiivviidduuáállnníí nnuulloovvéé bbiillaannccee??

Je to mimořádné. Jsem rád, že to konečně přišlo.

Byl bych rád, kdybych už jich měl v tuhle dobu víc.
Ale beru ji a doufám, že pár ještě přidám.
l NNaassttoouuppiill jjssttee vvee vvššeecchh ddoossaavvaaddnníícchh zzááppaasseecchh..
OOvvššeemm cchhyyttaatt zzaa oobbrraannoouu ss vviizziittkkoouu nneejjhhoorrššíí ddeeffeennzzii--
vvaa eexxttrraalliiggyy??

Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Dostávat takový
prostor. Hrát každý zápas a dávat
do toho všechno. Takže se cítím
výborně. Defenziva? To není frust-
rující. Hokej je odjakživa týmový
sport. Nikdy to není jenom o jed-
notlivci. Jsme jeden tým. A takhle
budeme bojovat až do konce.
l AA ccoo JJaarroommíírr JJáággrr??

Zážitek. Druhý nejproduktivněj-
ší hráč historie NHL. Je to super.
Podívejte se, jak dlouho už hraje.
Bude mu padesát. Tohle nikde
v zámoří nevidíte. Tak jsem přijel,
abych se podíval, jak to dělá. Je to
bláznivé. Nemyslím si, že já bych
to mohl taky dokázat, ale je fajn ho

vidět.
l OOllyymmppiijjsskkéé hhrryy ssee bbllíížžíí.. JJee rreeááll--
nnáá vvaaššee nnoommiinnaaccee??

Zájem o mé služby jsem nezazna-
menal. Neslyšel jsem nikoho, že by se o tom bavil.
Uvidíme. Nikdy nevíte. Kdyby se to podařilo, bylo
by to báječné. Když ne, nedá se nic dělat. Určitě by
to pro mě byl sen. ((uuttss,, zzrr))

TELH - 40. kolo: Liberec - Pardubice 3:4 v
pr., Litvínov - Brno 2:3 v pr., Sparta - České
Budějovice 1:5, Kladno - Olomouc 2:0, Vítkovi-
ce - Plzeň 4:2, Karlovy Vary - Třinec  - 8. února.

Program: Dnes/dohrávka 29. kola: 17.10
České Budějovice - Liberec. Čtvrtek/přede-
hrávka 41. kola: 18.00 Brno – Vítkovice. 

Los pátečního 41. kola: 17.00 Třinec –
Zlín, 17.30 Litvínov – České Budějovice,
Mladá Boleslav – Karlovy Vary, Plzeň – Libe-
rec, 18.00 Pardubice – Kladno, 18.30 Sparta –
Hradec Králové.

Celkem je v Klubu hokejových střelců dení-
ku Sport 72 hokejistů. Nejblíže ke vstupu do
prestižního společenství má českobudějovický
Michal Vondrka, kterému chybí k legitimaci 25
zásahů.

Kanadské bodování: 1. Mueller (Brno) 34
zápasů/43 bodů (20 branek + 23 asistencí), 2.
Chlapík 35/43 (20+23), 3. E. Thorell (oba Sparta)
33/40 (17+23), 4. Bulíř (Plzeň) 38/38 (18+20), 5.
Pech (České Budějovice) 36/38 (15+23), 

Nejtrestanější hráči: 1. Dotchin (Kladno)
83 trestných minut, 2. Kubiš (Zlín) 64, 3. Koch
63, 4. R. Polák (oba Vítkovice) 59, 5. Jank
(Hradec Králové) 57, 6. A. Musil (Pardubice),
M. Kalus (Vítkovice) oba 52, 8. Tomáš Dvořák
(Sparta), Jiříček (Plzeň) oba 49.

Brankáři podle procenta úspěšnosti
zákroků: 1. Kiviaho (Hradec Králové) 92,53,
2. Miroslav Svoboda (Plzeň) 92,50, 3. Stezka
(Vítkovice) 92,13, 4. Frodl 91,85, 5. Klouček
(oba Pardubice), Jakub Sedláček (Brno) oba
91,76.

Šimon Hrubec si podruhé v sezoně
Kontinentální hokejové ligy vysloužil oce-
nění pro nejlepší brankáře týdne. Třicetiletý
český reprezentant hájící barvy Omsku

navázal na krajana Romana Willa, který byl nejlepším gólmanem
soutěže vyhlášen před týdnem. Hrubec pomohl v minulém týdnu
Avangardu ke dvěma výhrám ze tří zápasů, když čelil 83 střelám,
inkasoval tři góly a proti Dinamu Minsk udržel páté čisté konto
v sezoně. I díky výkonům Hrubce, jenž byl brankářem týdne v KHL
vyhlášen počtvrté v kariéře, je Omsk pátý v tabulce Východní kon-
ference. Předpokládaná jednička české reprezentace na blížících se
olympijských hrách v Pekingu působí v KHL třetí sezonu.

Smoleňák a spol. přepsali historii

Ještě nikdy v historii hoke-
jové extraligy se nestalo, aby
Hradec Králové po Novém
roce vedl tabulku. Tým kolem
kapitána Radka Smoleňáka
dál potvrzuje, že prožívá
vydařený ročník. Mountfield
využil toho, že Třinec aktuál-
ně kvůli karanténě nehraje,
porazil Mladou Boleslav 5:2,
vyhrál šestý z posledních

sedmi zápasů a předstihl Oce-
láře.

»Je to příjemné. Určitě to
není zadarmo, dostali jsme se
tam jenom svou tvrdou prací
a teď je na nás, jak s tím nalo-
žíme. Nesmíme usnout na vav-
řínech a musíme pracovat dál,
abychom byli připravení do
play off,« ohlížel Smoleňák.

Mountfield nakonec ve
vítězné bitvě nad boleslav-

ským bruslařským klubem
(5:2) znovu ukázal, jak umí
obracet nepříznivé skóre. Po
první třetině prohrával 0:2, ale
druhou odehrál fantasticky
a položil základ k vítězství.
»Měli jsme dobrý pocit i před-
tím, šly nám nohy. Když jsme
z přesilovky snížili na 1:2,
Boleslav se trošičku zalekla,
co bude. My jsme do toho

ještě víc šlápli a nakonec to
neslo ovoce.«

V zázemí klubu i v ocho-
zech přitom před zápasem
panovala nervozita. Domácí
tým zachvátila viróza, která
odstavila řadu hráčů základní
sestavy. Ke zraněným Cinge-
lovi s Kalinou a distancované-
mu Jankovi se přidali gólman
Lukeš, obránce Šalda a útoč-
níci Perret, Jergl a Orsava.

»Kluci chyběli, to je jasné.
Máme ale šikovné mladé
a kluky z Kolína, kteří si
šanci zaslouží. Každý přidal
ruku k dílu. Byl to neskuteč-
ný týmový výkon. Jsem na
kluky ohromně pyšný, že
jsme to v takové situaci
zvládli. Je to pro nás velké
týmové vítězství,« vyznal se

kapitánsky Smoleňák s tím,
že další hokejisté navíc se
přemohli a do utkání nastou-
pili, i když se necítili dobře.
»Trochu to tady lítá, ale
každý tým má něco a hraje
oslabený. Tak to je. V sezoně
nemůžou být všichni zdraví,
ale je to o tom, jak se s tím
kdo popere. Snad budeme

kluky moci co nejdřív pou-
žít.«

Minimálně do pátku si Hra-
dec Králové bude moci užívat
postavení na čele tabulky. To
dosud v takto pozdní fázi
sezony nikdy nemohl. Po 38
odehraných zápasech posílá
soupeřům jasný vzkaz, že je
připravený porvat se o extrali-

gový titul. »Potěší to a je to
povzbuzení do další práce, ale
nehrajeme proto, abychom
byli první po základní části.
Všichni víme, že rozhoduje
play off. Musíme do něj jít
z co nejlepší pozice a co nejlíp
vyladění,« dodal už zpátky
»na ledě« Smoleňák.

((uuttss,, zzrr))

Oslavenec Pech aneb Motorové opojení
ÚÚttooččnnííkk LLuukkáášš PPeecchh ssee ssttaall

7722.. ččlleenneemm KKlluubbuu hhookkeejjoovvýýcchh
ssttřřeellccůů ddeennííkkuu SSppoorrtt,, kktteerrýý
ssddrruužžuujjee aauuttoorryy mmiinniimmáállnněě
225500 bbrraanneekk vv ddoommááccíí nneejjvvyyššššíí
ssoouuttěěžžii aa rreepprreezzeennttaaccii.. OOppoorraa
ČČeesskkýýcchh BBuudděějjoovviicc vvssttoouuppiillaa
ddoo eelliittnníí ssppoolleeččnnoossttii ddííkkyy
ddvvěěmmaa ggóóllůůmm nnaa lleedděě SSppaarrttyy,,
zzaa nníížž ooddeehhrráállaa oossmm sseezzoonn..
PPeecchhaa nnaaddcchhllaa rreeaakkccee ddoommáá--
ccíícchh ppřříízznniivvccůů,, kktteeřříí ppoo kkoonnccii
uuttkkáánníí vvyyvvoolláávvaallii jjeehhoo jjmméénnoo..

»Běhal mi mráz po zádech,
měl jsem husinu. Chtěl bych

jim strašně poděkovat. Byli
fantastičtí po celou dobu, co
jsem tady působil. Bohužel je
taková doba, že fanoušci
nemůžou pořádně na hokej
(omezený vstup – 1000 divá-
ků). Bylo by lepší, kdyby tady
bylo sedm osm tisíc lidí. Bylo
by to hezčí. Těm, co tady byli,
děkuju za podporu. Je nádher-
né, že se to stalo tady v O2
areně.«

Motor přejel Spartu 5:1
a oslavenec k ní přispěl třemi
body. »Co to pro mě znamená?
Jedu dál. Je to pro mě meta
zapsat se do nějakých tabulek.
Je hezké dostat se mezi nejlepší
střelce, ale samozřejmě jsem
strašně rád, že jsme tady vyhrá-
li. I když výkon ze začátku
nebyl takový. Potom jsme
odvedli dobrou práci a pak jsme
si to pohlídali. Jsem rád za dva
góly, že už to tam padlo a nemu-
sel jsem delší dobu čekat.«

Pech dal v extralize 248 bra-

nek, další dvě přidal v repre-
zentaci.

Proti Spartě skóroval po šesti
kolech a poprvé od 
12. prosince. »Nijak jsem to
neřešil. Věřil jsem, že se tam
(do klubu) dostanu. Nechtěl
jsem v každém zápase nesmy-
slně střílet. Na ten první gól
mně to tam Michal Vondrka
nádherně dal do prázdné bran-
ky. V přesilovce jsem potom

zavřel oči, protože tam vůbec
nestřílíme. Prostě jsem to
vyzkoušel a Sašovi Salákovi to

tam propadlo. Šťastný gól, ale
platí. Máme důležité tři body.«

Oba góly Pech sportovně

neslavil. »Byl jsem tady osm
let, něco jsem tady zažil. Byl
jsem tady spokojený. Samo-

zřejmě jsem nechtěl vyprovo-
kovávat fanoušky. Nezaslouží
si, abych dělal nějaká gesta.
Chtěl jsem oslavit góly vnitř-
ně, a to jsem udělal.«

Při návratu do O2 areny na
Lukáše dolehla pochopitelná
nostalgie. »Když jsem sem při-
šel, zavzpomínal jsem na časy,
kdy jsem tady působil, kam
jsem se chodil rozcvičovat
s kluky. To na mě dýchlo.
Nebyl jsem vůbec nervózní
a vyjukaný, už mi je přece jen
osmatřicet. Cítil jsem se dobře,
v klidu. Nějak jsem to neproží-
val. Snažil jsem se soustředit
na svůj výkon, protože ty
poslední nebyly optimální.«

Cestu do Klubu hokejových
střelců načal v únoru 2004,
kdy v dresu Karlových Varů
vstřelil své první dvě extrali-
gové branky. »Pamatuju si to
úplně přesně. Oba dva góly
byly po buly. Vyhrál jsem je
a šel do brány, kde se mi to
odrazilo. První byl bekhendem
a druhý snad forhendem. První
dva góly si pamatuju moc
dobře. Nikdy jsem se nepova-
žoval úplně za střelce, větši-
nou jsem nahrával.« ((uuttss,, zzrr))

HHnneedd nněěkkoolliikk mmeezznnííkkůů mměělloo 
4400.. kkoolloo ddoommááccíí nneejjvvyyššššíí lleeddoovvéé ssoouu--
ttěěžžee.. TTeenn zzáássaaddnníí bbyyll kk vviidděěnníí nnaa lleedděě
vv HHrraaddccii KKrráálloovvéé.. EExxttrraa ppuukkyy llééttaallyy

ttaakkéé vv PPrraazzee,, kkddee hhřřmměěll mmeezzii mmaannttiinneellyy »»ddaakkaarrsskkyy«« sseeřříízzeennýý
»»MMoottoorr««.. OO hhooddnněě ssee hhrráálloo ttaakkéé vv CChhoommuuttoovvěě.. SS JJáággrreemm,, aallee bbeezz
nněějj ((ppoouuzzee nnaa ssttřřííddaaččccee)) ssee aazzyyllaannttii vv kkllaaddeennsskkýýcchh bbaarrvváácchh rraaddoo--
vvaallii zz vvííccee nneežž cceennnnééhhoo ppllnnééhhoo bbooddoovvééhhoo zziisskkuu.. 

Každé vítězství potěší. Když je vybojované, hřeje o to víc.  Radek Smoleňák to svými slovy jen potvrzuje. »Byl to neskutečný týmo-
vý výkon. Jsem na kluky ohromně pyšný, že jsme to v takové situaci zvládli. Je to pro nás velké týmové vítězství.« FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Lukáš Pech začal góly »počítat« v roce 2004. V extralize oblékal postupně dres Karlových Varů,
Sparty a aktuálně Motoru České Budějovice. »První dva góly si pamatuju moc dobře. Oba dva
byly po buly.«  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

EXTRA HITY l EXTRA HITY l EXTRA HITY

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 11. LEDNA 2022

JEŠTĚ NIKDY V HISTORII HOKEJOVÉ
EXTRALIGY SE NESTALO, 
ABY HRADEC KRÁLOVÉ

PO NOVÉM ROCE VEDL TABULKU.

KLUBOVÁ STŘELECKÁ VSTUPENKA
LUKÁŠE PECHA. V EXTRALIZE DAL
248 BRANEK, DALŠÍ DVĚ PŘIDAL

V REPREZENTACI.

1. Hradec 38 22 6 2 8 126:82 80
2. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78
3. Pardubice 38 18 8 4 8 126:97 74
4. Plzeň 38 17 3 6 12 120:107 63
5. Vítkovice 37 16 4 4 13 90:92 60
6. Brno 37 13 7 4 13 106:104 57
7. Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57
8. Budějovice 36 17 1 3 15 105:97 56
9. Sparta 36 12 6 5 13 130:113 53

10. Liberec 36 14 2 7 13 85:98 53
11. Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51
12. Litvínov 37 13 2 5 17 98:112 48
13. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45
14. Kladno 36 6 4 5 21 88:132 31
15. Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25


