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Mimo to zopakoval i požada-
vek Ruska na právně závazné
garance, že Ukrajina do NATO
nevstoupí. To Západ odmítá…
Mluvčí Kremlu každopádně
v rozhovoru kategoricky odmítl
tvrzení, že Rusko se chystá
k vojenské eskalaci nebo útoku
na Ukrajině. »Za prvé, můžete
sám vidět, že se to neděje. Za
druhé, minulou noc jsme slyšeli,
že (bezpečnostní poradce prezi-
denta USA Joe Bidena) Jake
Sullivan slíbil do 24 hodin před-
ložit důkazy, a pokud se nemý-
lím, tak stále čekáme,« řekl
mluvčí v rozhovoru s moderáto-
rem CNN Fareedem Zakariou.
»Žijeme ve světě falešných

obvinění, falešných zpráv, ve
světě lží,« dodal kremelský
mluvčí.

Peskov poukázal na znepoko-
jující bezvýslednost diplomatic-
kých jednání z minulého týdne
mezi Ruskem a USA a NATO
a také v rámci OBSE. »Nějaké
porozumění mezi námi existu-
je,« připustil Peskov. »Ale obec-
ně v zásadě nyní můžeme říct, že
se rozcházíme, zcela rozchází-
me. A to není dobré, to je znepo-
kojivé,« prohlásil Peskov. Zdů-
raznil však, že Moskva je ochot-
na v rozhovorech pokračovat,
pokud jsou západní země připra-
veny diskutovat o svých bezpeč-
nostních požadavcích vážně.

Bidenova administrativa
v pátek upozornila, že ruští akté-
ři prý chystají možné sabotážní
akce vůči svým vlastním silám
a provokace na sociálních sítích,
aby měla Moskva záminky pro
invazi na Ukrajinu, pokud diplo-
macie selže. »Nikdo nikomu

nevyhrožuje vojenskou akcí,«
ujistil Peskov na dotaz ohledně
možné ofenzivy v případě neús-
pěchu diplomatických jednání
a dodal, že by to bylo šílenství.
Podle mluvčího Kremlu však
Rusko bude připraveno přijmout
blíže neurčená odvetná opatření,

pokud NATO nevyhoví jeho
požadavkům.

»Nehovoříme o zítřku, není to
otázka hodin,« řekl Peskov. Ale
»nechceme měsíce nebo rok
trvající jednání, jen abychom se
bavili o neshodách mezi námi«.

Rusko a Bělorusko proto
v únoru uspořádají společné
vojenské cvičení. Podle agentu-
ry BelTA to včera uvedl bělorus-
ký vůdce AAlleexxaannddrr LLuukkaaššeennkkoo..

(Pokračování na str. 7)
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V posledním týdnu se to v televizi
i na sociálních sítích hemžilo prohlá-
šeními k hlasování o důvěře vlády.
Dvaadvacet hodin řečnění, kterého
jsme byli svědky při hlasování v Pos-
lanecké sněmovně, na úrodnou půdu
nepadlo. A kdo z občanů celý záznam
sledoval, si musel s chutí odplivnout.
Ale popořadě, nejprve k tomu, co slí-
bila vláda a jak to vypadalo… 

Šestého ledna vláda po téměř dvou
měsících představila programové
prohlášení. Očekávala bych, že se
z něj něco dozvíme. Jestli lze ale
nějak charakterizovat prohlášení Fia-
lovy vlády, pak vám stačí tři slova:
bezobsažné slohové cvičení!

V obecné rovině pak naprosto
chybí konkrétní kroky a provedení,
jak chce nová vláda dosáhnout svých
proklamací a slibů. V rámci progra-
mového prohlášení jsou dokonce
věci, které se navzájem vylučují! To
si po sobě ministři ani nepřečetli, co
napsali? I když, oni to asi sami
nepsali… a u některých mám velké
pochybnosti, že to vůbec četli.

A podle toho vypadala i debata
o důvěře vládě. Fráze, debatování
bez znalosti věci a samozřejmě
nemohlo chybět svalování viny na
předchozí vládu, která zodpovídá za
všechny problémy. Proklamovanou
slušnost vláda opustila už během
hlasování o důvěře. A nemyslím jen
slova premiéra, ale hlavně aroganci,
s níž k tomu přistoupil Marian
Jurečka, který evidentně úplně nepo-
chopil smysl parlamentní demokra-
cie.

Nicneříkající pojmy
Ale zpět k obsahu programového

prohlášení. Co se na nás tedy chystá?
Nová vláda ukázala, že programo-

vé prohlášení i předchozí proklamace
jsou naprosto prázdnými pojmy. Za
pár týdnů ministři s premiérem totiž
zvládli:
l Rozšířit počet ministerstev o tři.

Aniž by vlastně kdokoli věděl, co
reálně budou oni tři ministři dělat.
l Dát politické trafiky neúspěšným
politikům z Pirátské stany.
l Navýšit počet úředníků na Úřadu
vlády – svým věrným tak přihrají
z kapes daňových poplatníků 43 mili-
onů ročně.
l Naopak reálně snížit výplaty,
když rozhodli o růstu platů o 2 %
a u části občanů dokonce o úplném
zmrazení. A to ve chvíli, kdy se oče-
kává dvouciferná inflace.
l Udělat si legraci ze svých protiko-
rupčních postojů, když odmítli otev-
řít debatu o sponzoringu jedné
z vládních stran, která přijímá dary
od firem spojených s daňovým rájem.
l Plivnout do tváře občanům ve
chvíli, kdy jeden z vládních poslanců
odlétá na půlroční školení do USA.

l Připravují omezení slevy na jízd-
ném pro děti, studenty a seniory.
l Oznámili zdražení dálničních zná-
mek.
l Chystají se zničit systém stavební-
ho spoření, které využívá přes tři
miliony občanů, zrušením státního
příspěvku.

Další perly
V souvislosti s tím, co jsem řekla,

pak proklamace jako »zabrzdíme
nesmyslné rozhazování peněz«, nebo
»šetřit na státu, ne na lidech« – těmi
lidmi mysleli asi členy svých stran –
jsou jenom mlácením prázdné slámy.
Ale to není všechno. V programovém
prohlášení najdeme i jiné perly.
Třeba: »Prosadíme zlepšení politické
kultury. Do vedoucích pozic vybere-
me poctivé, kompetentní a důvěry-

hodné osobnosti, které budou hájit
zájmy ČR a nebudou ve střetu
zájmů.« Jestli je tedy součástí zlepše-
ní kultury to, že politik po celou dobu
kampaně lže lidem, jako arogantní
pan Farský, aby si pak odjel na půl
roku na školení do USA – a ještě si
nechal svůj plat i s náhradami, tak
nevím teda nakolik je to naplnění oné
proklamace. Je vidět, že lidé jej zají-
mali jen do chvíle, než mu umožnili
další čtyři roky pohodlného žití.
Pokud stejně tak do vedoucích pozic
vybírají podobně »poctivé«, lidi jako
byl třeba pan Michalik, tak se asi
máme na co těšit. A jestli svůj střet
zájmů hodlají řešit tak, jako pan
Válek, který přepsal svou firmu na
syna, nebo nový náměstek ministryně
obrany, tak teda nevím, zda je to to
pravé řešení problému.

Plno toho chybí
V programovém prohlášení celá

řada věcí chybí úplně. Kromě řešení
rozpočtu na straně příjmové jsou to
pak naprosto praktické věci, nad
nimiž visí otazník. Bude se zvyšovat
věk odchodu do důchodu? Jak bude
vláda řešit důl Turów? V oblasti zdra-
votnictví naprosto chybí řešení akut-
ního nedostatku zubařů. Vláda místo
toho, aby hledala zdroje uvnitř systé-
mu, tak hodlá běžným lidem znepří-
stupnit dostupnost zdravotní péče
prostřednictvím tzv. standardů a pro
ty, kteří na to mají, nadstandardů. Při-
tom v rámci zdravotnictví lze oka-
mžitě ušetřit sloučením zdravotních

pojišťoven do jedné, a to až sedm
miliard korun. Ale chápu, že pro
vládu je důležitější řešit národního
ptáka, než tyto podstatné záležitos-
ti…

K hodnocení ekonomické oblasti
jsem použila podklad té nejpovola-
nější – docentky IIlloonnyy ŠŠvviihhllííkkoovvéé,
která v souvislosti s ekonomickými
otázkami poukazuje na následující:
»Je patrné, čí zájmy chce vláda hájit
– doslova se dočteme, že státní
správa má podporovat podnikání!«
a doplňuje: »Příznivé podmínky by
se měly vytvářet zejména pro
zaměstnance, důchodce a nízkopříj-
mové, kteří nadproporčně financují
chod státu prostřednictvím sestupné
daně a prostřednictvím daně z příj-
mů fyzických osob ze závislé čin-
nosti. Je třeba zdůraznit, že inkaso
daně z příjmů právnických osob
bylo i před pandemií nižší než
u zaměstnanců. Vzhledem k pestré-
mu složení vlády se cudně zamlču-
je, že problém ve veřejných finan-
cích jasně vznikl na straně příjmo-
vé.«

(Pokračování na str. 2)
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Moskvu zcela rozdílné postoje se Západem netěší
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Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (uprostřed) oznámil, že Bělorusko je připraveno na spo-
lečné cvičení s Ruskem od února. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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USA A NATO!



Hasiči likvidovali včera v Ostravě-Přívoze strom, který se kvůli silnému větru vyvrátil, spadl na zaparkovanou dodávku a opřel
se o bytový dům. Silný vítr zasáhl celou republiku a nadělal problémy také energetikům a železničářům.

FFOOTTOO -- HHZZSS MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo kkrraajjee//TToommáášš LLAACCHH

KSČM je proti zrušení státního podniku
NNeejjvvyyššššíí kkoonnttrroollnníí úúřřaadd ((NNKKÚÚ))
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ssttááttuu.. MMiinniisstteerrssttvvoo ssee zzáávvěěrryy NNKKÚÚ
nneessoouuhhllaassíí,, rruuššeenníí ppooddnniikkuu nneeddooppoo--
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NKÚ prověřoval hospodaření ČPP
Transgas v letech 2017 až 2021. Kon-
troloři v závěrečné zprávě konstato-
vali, že Transgas nezajišťuje žádný
významný zájem státu, místo toho
jen spravuje, pronajímá nebo prodává
nemovitosti, případně plní dílčí
úkoly, které mu ministerstvo průmys-
lu a obchodu ukládá. Podnik je navíc
dlouhodobě ve ztrátě, v letech 2016
až 2020 dosáhla celkově 22,8 milio-
nu korun.

MPO podle NKÚ uvedlo jako jedi-
ný důvod existence Transgasu nevy-
pořádanou pohledávku 4,6 miliardy
korun z takzvaných jamburgských
dohod. Jde o pohledávku spojenou

s Dohodou mezi vládou ČSSR a vlá-
dou SSSR o spolupráci při osvojování
Jamburgského naleziště plynu z roku
1985. »Tu ale Transgas vede v účet-
nictví neoprávněně. Podle zákona
pohledávka náleží ministerstvu finan-
cí, což stálo nejen ve vládním mate-
riálu z roku 2015, ale i v právní ana-
lýze z roku 2014, kterou si nechal

sám podnik vypracovat. Transgas má
mít v této věci pouze roli vedlejšího
účastníka, asistovat a dodávat podkla-
dy věřiteli, tedy státu zastupovanému
ministerstvem financí,« uvedli kon-
troloři. Doplnili, že pohledávka tvoří
91 % aktiv podniku, a výrazně tak
zkresluje jeho účetnictví.

»S ohledem na to, že Transgas neza-
jišťuje žádný významný zájem státu
a jediným důvodem jeho existence je
pohledávka, kterou ale podnik vede
v účetnictví neoprávněně, NKÚ dopo-
ručuje MPO označit Transgas jako
zbytný státní podnik a v souladu se
‚Strategií vlastnické politiky státu‘ ho
zrušit,« napsal kontrolní úřad.

Hojda se obává, aby se stát svým
případným rozhodnutím o zrušení
Transgasu neunáhlil. »Není všem
dnům konec, je možné, že v budouc-
nosti opět poteče plyn přes Ukrajinu
a v tom případě by bylo dobré, aby
Transgas fungoval,« míní Hojda.
Jako možné řešení současné situace
vidí ještě větší redukci podniku, roz-
hodně však nedoporučuje jeho zruše-
ní. »Domnívám se, že by nemělo
dojít k jeho úplné likvidaci, i když by
mohlo dojít k ustanovení nového
podniku, už by to nemohl být státní
podnik, muselo by to jít zákonem
a trvalo by to podstatně delší dobu.
Spíš bych přistoupil k redukci Trans-
gasu, rozhodně bych ho ale úplně
nerušil,« dodal Hojda.

Ani MPO se závěry NKÚ
nesouhlasí

S návrhem NKÚ nesouhlasí ani
MPO. Výzva NKÚ podle něj neodpo-
vídá úkolům podniku a je v rozporu
i se závěry loňské kontroly NKÚ na
MPO. Resort sdělil, že se bude zve-
řejněnými závěry kontrolní akce
podrobně zabývat. »Už nyní ale je
možné uvést, že s některými závěry
nesouhlasíme. Podle našeho názoru

není možné zrušit státní podnik, který
spravuje nemovitý majetek v hodno-
tě stovek milionů korun, neboť stále
plní nezbytné úkoly v rámci aktivit
státu i samotného MPO,« uvedl
mluvčí ministerstva VVoojjttěěcchh SSrrnnkkaa.
ČPP Transgas má podle ministerstva
kromě správy majetku na starosti
úkoly, které se pozitivně projevují
v činnosti jiných státních podniků. 

Kontroloři také podotkli, že ke
ztrátovému hospodaření přispívá
fakt, že Transgas sídlí v pronajatých
prostorách. Za ty v letech 2017 až
2020 zaplatil téměř šest milionů
korun. Předloni měl Transgas osm
zaměstnanců, mzdové náklady pod-
niku činily tehdy pět milionů korun.
Vzrostla i výše prostředků na zaměst-
nanecké benefity, a to na 70 500
korun ročně na jednoho zaměstnance.

Podle ministerstva se ztráta
v posledních letech přibližuje k tzv.
»černé nule«, je pouze účetní a nezo-
hledňuje trvalý nárůst tržní hodnoty
spravovaného nemovitého majetku
a jeho budoucí potenciál.

Historie Transgasu sahá do roku
1971, kdy byl založen národní pod-
nik Tranzitní plynovod jako součást
Českých plynárenských podniků.
Z původního národního podniku se

po založení státního podniku Český
plynárenský podnik (ČPP) stal
v lednu 1989 odštěpný závod Tranzit-
ní plynovod. Název Transgas se popr-
vé objevil v názvu závodu v lednu
1994. V dubnu 1995 pak česká vláda
rozhodla o založení státního podniku
Transgas. Do obchodního rejstříku
byl zapsán Transgas jako státní pod-
nik v lednu 1998. O prodeji českého
plynárenství, tedy Transgasu a distri-
bučních společností, začala jednat
vláda Miloše Zemana (ČSSD), která
Transgas prodala německé společ-
nosti RWE za 4,1 miliardy eur (tehdy
asi 125 miliard korun).

Státní podnik byl po založení
akciové společnosti Transgas, a. s.,
zachován jako samostatný právní
subjekt ve formě tzv. zbytkového
státního podniku, který byl ke dni
20. 6. 2001 přejmenován na ČPP
Transgas. V majetku ČPP Transgas
zůstaly některé jednotlivé nemovité
věci, především pozemky a nemovi-
tosti i s nevyjasněným způsobem
nabytí majetku státem a dále pohle-
dávky a závazky podniku vyplývající
ze zahraničních aktivit ČSSR, resp.
ČR, konkrétně při spolupráci na
výstavbě dálkového plynovodu Jam-
burg. ((jjaadd))

Proticovidová opatření zpřísnila
KKvvůůllii ššíířřeenníí nnaakkaažžlliivvěějjššíí ccoovviiddoovvéé
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Epidemie v ČR sílí zhruba od začát-
ku roku. V neděli testy potvrdily 7235
nových případů COVID-19, což je
o 4500 více než před týdnem a součas-
ně je to nejvyšší nedělní nárůst od
konce listopadu. Takzvané incidenční
číslo, tedy počet nových případů za
sedm dní na 100 000 obyvatel, se ke
včerejšku zvýšilo na 678 případů
z nedělních 636. Pacientů s COVID-19
v nemocnicích ale dál ubývá, v neděli
jejich počet podle údajů na webu minis-
terstva zdravotnictví klesl na 1505.

Trasování hlavně 
dětí a seniorů

S ohledem na epidemickou situaci
vláda od včerejška změnila pravidla
karantény po rizikovém kontaktu
s nakaženým koronavirem, nově do ní
musí i plně očkovaní a lidé po prodělá-
ní COVID-19 v minulých 180 dnech.
Všichni neočkovaní zdravotníci a pra-
covníci v sociálních službách se pak
musí každý týden testovat profesionál-
ně odebraným antigenním testem na
koronavirus, případně dvakrát týdně
samotestem jako ostatní zaměstnanci.

V případě, že by se omikron výrazně
rozšířil, má stát v chodu udržet pracov-

ní karanténa, kterou vláda v pátek
schválila pro nakažené zdravotníky
a sociální pracovníky.

Kvůli očekávanému velkému počtu
nakažených z důvodu šíření omikronu
hygiena nově definovala skupiny lidí,
které bude v případě potvrzení nákazy
přednostně řešit a telefonicky dohledá-
vat jejich kontakty. Mluvčí ministerstva
zdravotnictví OOnnddřřeejj JJaakkoobb potvrdil, že
se to bude týkat nakažených mladších

18 let a starších 65 let, ostatním přijde
SMS, aby vyplnili sebetrasovací formu-
lář. Podle mluvčího je tento postup
v souladu s doporučeními Světové zdra-
votnické organizace (WHO) a Evrop-
ského centra pro prevenci a kontrolu
nemocí.

Některé podniky začaly s novým
režimem testování už před týdnem,
mezi nimi i většina obchodů. Podle
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

záchyty nakažených koronavirem
v obchodech činí 0,1 až 0,3 procenta
zaměstnanců.

Naopak testování na základních
a středních školách ukázalo minulý
týden na šíření nákazy. Metodou PCR
se ve školách minulý čtvrtek potvrdilo
3357 případů koronaviru, z toho 3016
mezi žáky a 341 nákaz u pedagogů
a zaměstnanců škol. Proti oběma kolům
testování o týden dřív byl nárůst přípa-

dů významný a proti testování v pondě-
lí 10. ledna mírně vyšší.

Opět Masanta
Dva miliony antigenních testů na

COVID-19 určených pro testování
zaměstnanců státních úřadů dodá státu
společnost Masanta za necelých 17
korun za kus. Celkově tak zakázka
vyjde asi na 34 milionů korun.

»Dodání testů musí být velmi rychlé,
a to do tohoto pátku 21. ledna. Jednotli-
vé úřady, a je jich 120, mohou již v tuto
chvíli podepisovat s vítěznou firmou
kupní smlouvu,« řekl předseda Správy
státních hmotných rezerv (SSHR)

PPaavveell ŠŠvvaaggrr. Specifikaci k testům doda-
lo ministerstvo zdravotnictví. SSHR
oslovila 45 firem, dostala ale pouze dvě
nabídky. »Podle mě je to šibeničním
termínem dodání testů do úřadů. Prostě
čím kratší čas na dodávku, tím, zdá se,
je méně nabídek,« uvedl Švagr.

Testy jsou tak dražší než při posled-
ním nákupu, kdy SSHR zajišťovala 14
milionů antigenních testů do škol.
Tendr, který se vyhodnocoval před týd-
nem, vyhrála také společnost Masanta,
a to s cenou 13,89 koruny za kus. Ten-
tokrát je ale v ceně testů i doprava, úřa-
dům je nebudou rozvážet hasiči, ale
samotná firma. ((zzmmkk))
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UVĚDOMUJÍ SI ODPOVĚDNÍ, ŽE ZRUŠENÍM
ČEHOKOLI SE V BUDOUCNU MŮŽE

STÁT OPĚTOVNÉ OBNOVENÍ
VELMI PROBLEMATICKÝM?

PPoozznnáámmkkaa rreeddaakkccee:: Pravidelnou rubriku Bez obalu
s K. Konečnou (navíc doplněnou o další přílohy) si můžete
pustit i online na webu Haló novin nebo na sociálních sítích
Kateřiny Konečné a KSČM.

Prázdné slohové cvičení!
(Dokončení ze str. 1)

S tím ovšem vláda nic dělat nechce. Celou rešerši doc. Švihlí-
kové najdete na adrese www.casopisargument.cz.

Sněmovní opozice?
V opozici stávající Poslanecké sněmovny stojí hnutí ANO

a SPD Tomia Okamury. Obě strany během hlasování o důvěře
vládě vystupovaly, jako by v předchozích mnoha letech ve Sně-
movně vůbec nepůsobily. Jejich kritika byla v celé řadě bodů
naprosto oprávněná a já bych v souvislosti s některými problémy
volila podobná slova. Ale víte, kde je problém? Obě strany chtě-
jí dílčí změny, ale nechtějí změnu systému, který všechny ty pro-
blémy přináší. Andrej Babiš, předseda ANO, a hlavně miliardář,
nemá zájem na změně režimu, který mu umožnil nashromáždit
majetek v řádech desítek miliard korun. Člověk, který do politi-
ky vstoupil až ve chvíli, kdy mu přestali sloužit politici ODS
a ČSSD. Stejně tak předseda SPD Tomio Okamura. Člověk, jenž
se ještě před pár lety rozhodoval, zda volit TOP 09 nebo ODS, tak
dnes si na jejich kritizování založil výnosný byznys, který mu
každoročně přináší desítky milionů korun na státních příspěv-
cích. O změně systému však ani u něj nemůže být řeč…

Chceme-li skutečnou změnu toho, co se děje, musíme skonco-
vat s režimem, který toto celých 32 let umožňuje, ať už je u vesla
kdokoli. A jedinou stranou systémové alternativy je KSČM.

Hezký týden přeje
KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

V tramvajích a autobusech MHD v Praze začal včera platit zákaz využívání předních dveří. U autobusů nelze využí-
vat ani první řady sedadel.   FFOOTTOO –– ČČTTKK//VVíítt ŠŠIIMMÁÁNNEEKK

PRÝ JE VŠE V SOULADU S DOPORUČENÍ-
MI SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZA-

CE (WHO) A EVROPSKÉHO CENTRA
PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ.



Manželé obdrží čestný doktorát JAMU
ČČeessttnnýý ddookkttoorráátt JJaannááččkkoovvyy aakkaa--

ddeemmiiee mmúúzziicckkýýcchh uumměěnníí zzíísskkáá
ččeesskkáá ooppeerrnníí aa kkoonncceerrttnníí ppěěvvkkyynněě
MMaaggddaalleennaa KKoožžeennáá aa ttaakkéé bbrriittsskkýý
oorrcchheessttrráállnníí ii ooppeerrnníí ddiirriiggeenntt SSiirr
SSiimmoonn RRaattttllee.. OObběě hhvvěězzddyy mmeezziinnáá--
rrooddnnííhhoo hhuuddeebbnnííhhoo nneebbee ((nnaa ssnníímm--
kkuu)) ssii mmiimmoořřááddnnéé oocceenněěnníí ppřřeevveezz--
mmoouu ppřřii ssllaavvnnoossttnníímm zzaasseeddáánníí
UUmměělleecckkéé rraaddyy JJAAMMUU ddnneess
vv DDiivvaaddllee nnaa OOrrllíí,, kkddee cceerreemmoonniiááll
vv 1111 hhooddiinn zzaaččnnee..

Jak HaNo informoval specialista
pro vnější vztahy JAMU LLuubboošš
MMaarreeččeekk,, světově proslulá mezzo-
sopranistka a brněnská rodačka
svoje dojetí z nejvyššího ocenění
umělecké akademie neskrývá: »Do
první skupiny patří ty předpokláda-
né emoce: upřímná radost, samo-
zřejmě velká hrdost, trocha nostal-
gie, všechny krásné brněnské vzpo-
mínky na rodinu, dětství, mládí,
přátele…« Na druhé straně si
mimořádná umělkyně podle vlast-
ních slov ale neustále klade dotaz:
»Proč právě já? Skutečně si tako-
vou poctu zasluhuji?« Výjimečný
titul Doctor Honoris Causa JAMU
Kožená, jak se osobně vyjádřila,
přijímá nejen jako mimořádně vel-
korysé ohodnocení své dosavadní
kariéry, ale také jako závazek.
»Stejně jako doposud budu šířit
dobré jméno svého rodného města
a jeho významné akademie, a to ve
všech sférách svého uměleckého
konání,« uvedla Kožená.

Podobně její manžel a umělec
s celosvětovým renomé Sir Simon
Rattle přiznává, že Janáčkova
hudba byla jeho vášní skutečně od
útlého mládí. »Už proto mě vyzna-
menání od vysoké umělecké školy
nesoucí Mistrovo jméno hluboce
dojímá,« sdělil Rattle. Tato upřím-
ná slova zopakuje v Brně i ve své

děkovné řeči při slavnostním cere-
moniálu. Šestašedesátiletý dirigent
vzpomíná, že když jako malý kluk
vyrůstal v Liverpoolu, měl mini-
málně možností slyšet skvělou
Janáčkovu hudbu. Později mu – už
jako studentovi Královské akade-
mie hudby v Londýně – však bylo
v Příhodách lišky Bystroušky pod
taktovkou Steurta Bedforda svěře-
no dirigování sboru zpívajícího
mimo pódium.

Laudatio na laureáta a k návštěv-
níkům slavnostního aktu pronese
stávající děkanka Hudební fakulty
JAMU prof. BBaarrbbaarraa MM.. WWiillllii.
Zčásti ocituje oslavnou řeč svého

předchůdce ve vedení fakulty
prof. Jindřicha Petráše, za jehož
funkčního děkanského období se
měla tato událost, zmařená pande-
mickým lockdownem, uskutečnit.
»Magdalena Kožená je ikonou pro
celou generaci českých umělců. Je
pěvkyní, která ve své interpretaci
dokáže skloubit inteligenci s abso-
lutní technickou dokonalostí
a emočním prožitkem,« pozname-
nala děkanka Willi. Oba noví drži-
telé čestného doktorátu obdrží
diplom a odznak doktorské hod-
nosti, tedy zlatou medaili JAMU,
z rukou rektora brněnské akademie
prof. Petra Oslzlého.

Magdalena Kožená patří mezi
nejproslulejší pěvkyně současnosti.
Tuto její pozici dokládají nejen
angažmá, díky kterým vystupuje na
koncertních i operních pódiích
doslova celého světa, ale také řada
domácích i zahraničních ocenění či
smlouvy s nahrávacími společnost-
mi Deutsche Grammophon Gesells-
chaft či Pentatone. Umělkyně svoji
neobyčejnou kariéru odstartovala
v roce 1995 absolutním vítězstvím
v mezinárodní Mozartově soutěži
v rakouském Salzburgu. Za své
četné nahrávky pořízené pro spo-
lečnosti Deutsche Grammophon
Gesellschaft, EMI Classics, Linn

Records či Pentatone získala pěv-
kyně prakticky všechna nejvýznam-
nější světová ocenění udělovaná
hudebními časopisy v čele s pres-
tižní Gramophone Awards v katego-
rii Artist of the Year, které získala
jako doposud jediná Češka. Swin-
gové album Cole Porter vydala
Magdalena Kožená na svém vlast-
ním labelu Brnofon.

Sir Simon Rattle má dosud za
sebou neméně oslnivou dráhu.
V roce 2017 se stal hudebním ředi-
telem a šéfdirigentem Londýnské-
ho symfonického orchestru. Mezi
lety 2002–2018 působil jako šéfdi-
rigent Berlínských filharmoniků.
Poté začal působit jako hudební

ředitel Londýnského symfonického
orchestru a v této pozici zůstane až
do sezóny 2023-24, kdy se stane
emeritním dirigentem tělesa. Od
sezony 2023-24 pak nastoupí na
pozici šéfdirigenta Symphonieor-
chester des Bayerischen Rund-
funks v Mnichově. Sir Simon nato-
čil přes 70 nahrávek pro nahrávací
společnost EMI (nyní Warner Clas-
sics) a za své nahrávky na různých
labelech získal řadu prestižních
mezinárodních ocenění. Sir Simon
jezdí pravidelně na turné po Evro-
pě a Asii a dlouhodobě má pevné
vztahy s předními světovými
orchestry.

Dekorování nových čestných
doktorů JAMU lze v přímém pře-
nosu slavnostního ceremoniálu sle-
dovat na YouTube kanále JAMU
a Facebooku JAMU. ((zzmmkk))
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SS ppaannddeemmiiíí kkoorroonnaavviirruu uužž ssee ppoottýý--
kkáámmee sskkoorroo ddvvaa rrookkyy.. KKvvůůllii ššíířřeenníí
nneemmooccii CCOOVVIIDD--1199 bbyyllyy bběěhheemm ttééttoo
ddoobbyy uuzzaavvřřeennyy rreessttaauurraaccee,, kkaavváárrnnyy,,
ppoossiilloovvnnyy,, rrůůzznnéé oobbcchhooddyy,, aallee
ii šškkoollsskkáá zzaařříízzeenníí.. PPrráávvěě uuzzaavvíírrkkaa
šškkooll aa šškkoolleekk oovvlliivvňňuujjee ffiinnaannččnníí
ssttrráánnkkuu pprraaccuujjííccíícchh rrooddiiččůů.. PPrroottoo
bbyyllaa vv pprroossiinnccii llooňňsskkééhhoo rrookkuu ppřřiijjaa--
ttaa úúpprraavvaa ooššeettřřoovvnnééhhoo,, kktteerráá ppllaattíí
vv ddoobběě mmiimmoořřááddnnýýcchh ooppaattřřeenníí ssoouu--
vviisseejjííccíícchh ss ppaannddeemmiiíí..

»Ačkoliv krizové ošetřovné vešlo
v platnost v prosinci loňského roku,
je schváleno zpětně, a to od 1. listo-
padu 2021. Výše ošetřovného je 80
procent denního vyměřovacího
základu, minimálně však 400 korun
za den u zaměstnanců v pracovním
nebo služebním poměru. V případě
zkráceného úvazku se částka úměr-
ně krátí,« vysvětluje vedoucí mzdo-
vé účtárny ManpowerGroup TTeerreezzaa
NNoovvoottnnáá.

Zkušenosti 
z nouzového stavu

Nouzové stavy a uzavírky škol-
ských zařízení ukázaly, že je potřeba
běžné ošetřovné na děti přizpůsobit
dané situaci. Krizové ošetřovné je
tedy druh dávky, která vznikla z kla-
sického ošetřovného na dítě, jen

bylo po finanční a časové stránce
upraveno potřebám rodičů, kteří
museli zanechat svých pracovních
povinností v době uzavření škol
a školek, pouze se časově i finančně
rozšířila kvůli pandemii.

»Krizové ošetřovné se vztahuje na
situace, kdy je nařízena individuální
karanténa nebo izolace z důvodu
výskytu onemocnění COVID-19
v rodině. Ošetřovné se poskytuje
i za celou dobu, po kterou trvalo
uzavření zařízení nebo školy, pří-
padně její části mimo dny školních
prázdnin a vyhlášených volných dnů
ředitelem školy,« upřesňuje Novot-
ná.

»Nárok na krizové ošetřovné mají
i zaměstnanci pracující na dohodu
o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti, a to za podmín-
ky, že v měsíci, kdy vznikla potřeba
na ošetřování, byli účastni nemocen-
ského pojištění. V případě absence
této podmínky postačí, když byli
nemocensky pojištěni tři měsíce
v kuse bezprostředně předcházející
před vznikem potřeby ošetřovného,«
popisuje Novotná.

Nárok mají i příbuzní
Nárokovat krizové ošetřovné

mohou i ti zaměstnanci, kteří začali
ošetřovat dítě před dnem nástupu do

nového zaměstnání, a potřeba péče
trvá alespoň v den domluveného
nástupu. Musí ale splnit podmínku,
že byli v posledních šesti měsících
alespoň 90 dní nemocensky pojiště-
ni.

»Zajímavostí je, že nově mohou
čerpat ošetřovné i další příbuzní
v přímé linii, i když nežijí s ošetřo-
vaným dítětem ve společné domác-
nosti. Nadále platí, že se ošetřující
osoby mohou v péči o dítě střídat,«
dodává Novotná.

O krizové ošetřovné se žádá zpět-
ně po uplynutí kalendářního měsíce,
ve kterém žadatel pečoval. Žadatel

nemusí dokládat potvrzení ze škol-
ního zařízení, ale stačí zaměstnava-
teli předložit prohlášení pomocí
tiskopisu zveřejněného na stránkách
ČSSZ. Tento tiskopis je interaktivní
a vyplňuje se online přímo na strán-
kách ČSSZ.

»Při vyplňování je potřeba správ-
ně označit, zda se jedná o novou
žádost nebo žádost navazující na
předchozí měsíc, ve kterém žadatel
již uplatňoval nárok na ošetřovné.
Při navazující žádosti je potřeba
vyplnit stejné číslo žádosti jako měl
formulář při předchozí žádosti,«
vysvětluje Novotná a radí, že je

dobré dát si pozor na správné uvede-
ní skutečnosti, že v případě karanté-
ny pečující osoby už žadatel o OČR
požádal pomocí vystaveného tisko-
pisu od lékaře nebo hygieny.
»Následně mu tak budou doplaceny
i ty dny, za které ještě ošetřovné
z ČSSZ neobdržel. Původní tiskopis
od lékaře nebo hygieny totiž slouží
ke klasickému ošetřovnému, nikoliv
ke krizovému, a náleží ošetřovné
pouze max. za devět dní, případně
až 16 dní v případě samoživitele
a pouze ve výši 60 %,« uzavírá
Novotná. ((zzmmkk))

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– SShhuutttteerrssttoocckk

Krizové ošetřovné v případě
uzavřených škol a školek

KVŮLI KOMU JE MOŽNÉ
KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ ČERPAT:
l Dítě mladší 10 let
l Nezaopatřené dítě závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká

závislost) a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření
při epidemii

l Osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči
o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká
závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného
opatření při epidemii, nebo

l Nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školské-
ho zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování,
souběžným postižením více vadami nebo autismem, jestliže nemůže
navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

DVĚ HVĚZDY MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO NEBE ZÍSKAJÍ NEJVYŠŠÍ
OCENĚNÍ AKADEMIE NESOUCÍ JMÉNO

AUTORA HUDBY JEJICH VÁŠNÍ.



NEHORÁZNÁ DRZOST,
SPROSTOTA A TUPOST

Jak jinak, nechcete-li použít silnější expre-
sivní výrazy, popsat výroky předsedkyně Sně-
movny Adamové Pekarové, které vyplodila
k nadcházejícím volbám v Maďarsku, když
vyzvala maďarské voliče, aby  svým hlasem
napomohli k odstranění nynějšího předsedy
vlády V. Orbána, který prý »neváhá navazovat
pochybné svazky se zeměmi, jako je Rusko
a Čína, a to na úkor svých spojenců včetně
nás«.

Když se seznámíte s celým textem, říkáte si,
bdím, nebo sním? »Dáma«, jež stojí v čele TOP
09, strany, která nebýt koaličního slepence
a podrazu na voliče, by se do parlamentních
lavic ani nedostala, si dovoluje mistrovat a ovliv-

ňovat situaci v této zemi jenom proto, že jí
nejsou po chuti některé kroky tamního premiéra.

Neslýchané a také neomluvitelné. Měla by ze
své funkce sama odstoupit, a to ihned. Rozhod-
ně dříve, než Maďarsko povolá svého velvy-
slance ke konzultacím do Budapešti a začne
diplomatickou cestou řešit nastalou situaci,
která nemá v mezinárodních vztazích obdoby.

PPaavveell PPIILLNNÝÝ

ODSOUDILI ZLOČINY

– I BANDERY
Německé ministerstvo zahraničí odsuzuje

zločiny spáchané ukrajinskými nacionalisty
včetně těch, které vedl Stepan Bandera.

Již řadu měsíců slýchávám a čtu o tom, že
banderovci měli lví podíl na osvobození Prahy.

Nyní jsem si přečetl, že německé minister-
stvo zahraničí odsuzuje zločiny spáchané ukra-
jinskými nacionalisty včetně těch, co vedl Ste-
pan Bandera. V týdnu to uvedl na brífinku
mluvčí ministerstva zahraničí Německa Chri-
stopher Burger, když komentoval uspořádání
pochodu na počest Bandery, který se konal 1.
ledna v Kyjevě u příležitosti 113. výročí Ban-
derova narození.

Burger prohlásil, že Berlín »odsuzuje jakou-
koli formu antisemitismu a oslavování nacistic-
kých zločinů a staví se proti nim«.

»Samozřejmě také odsuzujeme zločiny spá-
chané ukrajinskou nacionalistickou organiza-
cí včetně těch, které vedl Bandera, na civil-
ním obyvatelstvu. Je třeba připomenout, že
značná část těchto zločinů byla spáchána ve
spolupráci s německými okupačními jednot-

kami,« uvedl mluvčí německého ministerstva
zahraničí.

To, co jsme u nás donedávna věděli, bylo, že
byl vůdcem Organizace ukrajinských naciona-
listů (OUN) a jedním z hlavních iniciátorů
založení jejího bojového křídla, Ukrajinské
povstalecké armády (UPA), jejímž cílem byl
boj za nezávislost Ukrajiny. UPA byla založena
v říjnu 1942, působila převážně na západní
Ukrajině a bojovala proti sovětské armádě za
spolupráce s hitlerovci.

Před několika měsíci jsme se dozvěděli, že Ban-
dera má zásluhy a je třeba mu postavit pomník.

Po prohlášení, které pronesl mluvčí minister-
stva zahraničí Německa Christoper Burger,
bychom se měli vyjádřit znovu a popřípadě
korouhvičku znovu otočit. Už jenom pro učite-
le dějepisu a naše děti. LLuudděěkk VVLLČČEEKK

Má ministr průmyslu hlavu na špalku za čin-
nost ERÚ? Dodá do 14 dnů Rada ERÚ řešení
energetické krize, jak požaduje ministr? Proč
ERÚ nemá doposud zpracované řešení energe-
tické krize?

Média informovala o schůzce ministra prů-
myslu a obchodu Jozefa Síkely s členy Rady
Energetického regulačního úřadu (Rady ERÚ).
Nezávislý úřad, který dle Energetického zákona
má dohled nad energetickým trhem, v posled-
ním období opětovně fatálně selhal a selhává.
Je to právě tento úřad, který jako jediný dispo-
nuje všemi informacemi o dění na energetic-
kém trhu. Přestože je instituce nezávislá, její
nečinnost nelze tolerovat. V této souvislosti je
asi novému panu ministrovi zřejmé, že gesto-
rem Energetického zákona je právě Minister-
stvo průmyslu a obchodu, v jehož čele stojí
a nastavuje svoji hlavu v této energetické krizi
právě ON.

Za členy Rady ERÚ nese odpovědnost právě
ministr průmyslu Síkela, který má povinnost
vládě navrhnout případně jejich odvolání,
pokud jejich činnost–nečinnost má dopad na
energetický trh v takovém rozsahu, jak můžeme
nyní sledovat.

Domníváme se, že pan ministr si je vědom, že
za stávající krizi nese spoluodpovědnost ERÚ,
který doposud byl, dle našeho názoru, nečinný
a bývalou vládou »chráněn«. Jinak by nebylo
možné, aby tato instituce spadla nakonec
k dodavatelům poslední instance (DPI), když
jejich dodavatel energií zkrachoval. Jejich
dodavatel zkrachoval, přestože ERÚ informo-
val, že provádí kontroly, stres testy, monitoring
obchodníků atd. JJaakk cchhccee EERRÚÚ oocchhrráánniitt oossttaattnníí
ssppoottřřeebbiitteellee,, kkddyyžž nneeoocchhrráánniill aannii sseebbee??

Po jednání s ERÚ pan ministr sdělil, že poža-
duje návrhy řešení stávající energetické krize
z krátkodobého a dlouhodobého horizontu.
Materiál má být ministrovi předložen do 14
dnů. JJee ppoozzoorruuhhooddnnéé,, žžee EERRÚÚ ttaakkoovvýýmm mmaatteerrii--
áálleemm ddáávvnnoo nneeddiissppoonnuujjee..

Věříme, že se pan ministr nenechá opít rohlí-
kem. Jako bývalý bankéř bude energetiku brát
i z jiného úhlu pohledu, třeba veřejného zájmu.
Nemůže ho uspokojit návrh ze strany ERÚ, který
by mohl být veřejností vnímán jako zvýhodňo-
vání některých vybraných účastníku energetic-
kého trhu či nedovolená státní podpora. Napří-
klad ručením státu za úvěry, který by banky
poskytly krachujícím obchodníkům s energiemi.

Tento svůj »nápad« by Rada ERÚ mohla
odůvodňovat např. udržením konkurenčního
prostředí na energetickém trhu. Pokud by
s tímto návrhem skutečně přišli (jak se v kulo-
árech s úsměvem šeptá), pak je nasnadě otázka,
které obchodníky chtějí zvýhodňovat oproti
ostatním, jak je to s rovnými podmínkami pro
účastníky energetického trhu, které musí ERÚ
nastavovat, jinak porušuje zvlášť závažným
způsobem Energetický zákon.

VVeeřřeejjnnoosstt ooččeekkáávváá, jak dlouho bude nový
ministr a potažmo nová vláda otálet a očekávat,
že z ERÚ vypadne sice pozdě, ale přece kon-
struktivní řešení pro nápravu stávající dramatic-
ké situace.

VVeeřřeejjnnoosstt zzaajjíímmáá,, kdo bude za poškození
spotřebitelů, občanů a firem postaven k odpo-
vědnosti. Nelze nevzpomenout, jak například
státní zástupce Kamil Špelda z Jihlavy více než
pět let pronásledoval předsedkyni ERÚ (Alenu
Vitáskovou) ve vykonstruované kauze údajné-
ho porušení Energetického zákona. CCoo dděělláá
tteennttoo ssttááttnníí zzáássttuuppccee zz JJiihhllaavvyy nnyynníí??

JJaakkoo bbýývvaalláá ppřřeeddsseeddkkyynněě EERRÚÚ ooppaakkoovvaanněě
ssdděělluujjii,, žžee eenneerrggeettiicckkáá kkrriizzee nneekkoonnččíí,, aallee zzaaččíínnáá
aa nnaabbíírráá nnaa oobbrrááttkkáácchh.. PPookkuudd nneebbuuddoouu ppřřiijjaattaa

uurryycchhlleenněě aaddeekkvvááttnníí ooppaattřřeenníí,, bbuuddoouu šškkooddyy
nneevvyyččíísslliitteellnnéé..

Občanskou veřejnost zdvořile žádáme, aby se
obracela se svými požadavky a dotazy přímo na
Ministerstvo průmyslu a obchodu
(posta@mpo.cz), které jako gestor Energetic-
kého zákona nese odpovědnost za ERÚ. Institut
Aleny Vitáskové, z. s., (IAV), na který se nyní
obracíte, nemůže danou situaci za ERÚ řešit,
může pouze za vaší pomoci přimět politiky, aby
s řešením neotáleli.

Ve veřejném zájmu IAV inicioval skupinu
odborníků »»EEnneerrggiiee nneenníí lluuxxuussnníí zzbboožžíí««,, která
zpracovala návrh kroků k nápravě a zamezení
prohlubování energetické krize, která nás posti-
huje. Tuto nápravu může řešit vláda, zákono-
dárci, kterým jsme připraveni tyto návrhy
poskytovat a na nápravě spolupracovat. Musí-
me si být vědomi, že máme nejvyšší ceny ener-
gií ze všech zemí EÚ, a to rozhodně normální
není. Veřejnost průběžně informujeme na
našich stránkách www.institut-av.eu/aktuality/.

AAlleennaa VVIITTÁÁSSKKOOVVÁÁ,, ppřřeeddsseeddkkyynněě IIAAVV

Máme tu nový rok 2022 a je nejen zajímavé pokračovat v his-
torických pohledech a listování v městských kronikách.

ZZaaččnneemmee vv lleeddnnuu rrookkuu 11994422,, který byl po analyzování faktů
asi nejhorším rokem nacistické okupace v Prostějově, i když
každý může roky okupační hodnotit jinak. Okupační správa
začala omezovat prakticky všechny. Zasažen byl například prů-
mysl a vše bylo přeorientováno na válečné potřeby, a to jak
z hlediska výroby, tak i zásobování. Ve městě byla třeba zastave-
na výroba piva a omezena výroba sladu a do sladovny byla pře-
sunuta část brněnské zbrojovky. Další prostory zabrala armáda
pro sklady materiálu. Úplně byly zastaveny stavební činnosti
a pokračovalo se, jen pokud šlo o armádní zakázky. Omezováni
byli i řemeslníci a obchodníci. Likvidovány byly i veškeré české
sportovní organizace, protože zde vznikla celostátní idea tzv.
Kuratoria.  Byl to kolaborantský spolek, který měl vychovávat
mládež pro říši, a to i na poli sportovním. Na druhou stranu se
aktivně rozvíjela partyzánská činnost a je důležité uvést zmínku
o skupině Zelený kádr. 

Na jaře 1942 se činnost celé skupiny přesunula do prostoru
Hostýnských vrchů. Zakladatel skupiny, stopařský dělník
Vychodil z obce Dzbel s obchodníkem z Kroměříže Masným
začali budovat v chatě druhého jmenovaného u obce Chomýž
středisko, které se stalo útočištěm osob stíhaných gestapem, lidí
uprchlých z pracovního nasazení v Říši a těch, kteří chtěli aktiv-
ně bojovat. Zelený kádr byl též útočištěm uprchlých sovětských
zajatců. V roce 1942 měl již pevnou organizaci, která mu vtisk-
la jasně partyzánský charakter. Do sítě podporovatelů skupiny
patřila řada dalších osob z Kroměřížska, Holešovska, Přerovska,
Prostějovska, Zlínska a celého protektorátního Ostravska.

LLeeddeenn 11995522 znamenal pro město ztrátu jedné z dominant,
když byl odstřelen komín cihelny za Určickou ulicí. Novinkou
naopak byl vznik Státního notářství na Havlíčkově ulici. Dále
vznikl Okresní ústav národního zdraví (OÚNZ) a novou budovu
získala Okresní odborová rada. VV lleeddnnuu 11996622 zahájila činnost vcelku zvláštní instituce, a to

místní lidový soud. Jeho úkolem mělo být řešení oznámení pro
narušování socialistického soužití a proti majetku v socialistic-
kém vlastnictví. K vyřízení hned dostal 188 oznámení, místní
udavači měli žně. Zcela nehistoricky je možno konstatovat, že se
nic nezměnilo ani v současné době, udavačů je stále dost.

RRookk 11997722 byl vyhlášen organizací UNESCO Rokem knihy
a místní Okresní lidová knihovna uspořádala v lednu sérii výstav
knih a besed s veřejností.

LLeeddeenn 11998822 přivítal ve městě novou dominantu na ulici Újezd,
a to budovu tzv. Agrodomu, který navrhl ing. arch. Pochylý. Začal
také vycházet Zpravodaj městského národního výboru, který
informoval občany o dění ve městě. Vcelku se dařilo i na sportov-
ním poli, když oba celky v nejpopulárnějších sportech hokeji
a fotbalu postoupily do druhé nejvyšší republikové soutěže.

LLeeddeenn 22001122 přinesl dokončení rekonstrukce radnice. Dominan-
ta Prostějova – radniční věž -  měla za sebou rozsáhlou rekon-
strukci a poprvé se na město a okolí z jejích ochozů mohli podí-
vat občané a návštěvníci města. Nová secesní radnice na prostě-
jovském centrálním náměstí byla podle architektonického návrhu
Karla Huga Kepky postavena na začátku 20. století. Šestašedesát
metrů vysokou věž začalo město opravovat v roce 2011. Nákla-
dy na opravu překročily šest milionů korun, ve věži pak vznikl
prostor pro výstavy. Rekonstrukce se dočkal také hodinový stroj,
pohon a rozvod pohybu orloje. Prostějov se také prezentoval na
veletrhu cestovního ruchu Regiontour a Go v Brně.

Takový byl tedy leden v letech minulých. Jak si zapíší do kro-
nik naši potomci leden 2022, záleží nejen na občanech, ale pře-
devším na městské radě a Zastupitelstvu Statutárního města
Prostějova.

Zdroj: Prostějovský Večerník, Martin Mokroš
JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aauuttoorr

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
aauuttoorrůů,, mmoohhoouu bbýýtt rreeddaakkččnněě kkrráácceennyy

STRANA 4 l PÍŠETE NÁM l Z REGIONŮ ÚTERÝ l 18. LEDNA 2022

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Lednové pohledy do historie Prostějova



Pro úvahu, jak bude vypa-
dat rok 2022, si musím
v rámci objektivní informace
půjčit více citací, než mám ve
zvyku, a tak prosím o trpěli-
vost a shovívavost i s některý-
mi výrazy, které bych osobně
jinak nepoužil. Nejsem
zastáncem toho, házet všech-
ny americké politiky do jedno-

ho pytle, stejně jako nelze odsoudit jen tak jiné názo-
ry, pokud nám slouží k pochopení toho, co se děje
a co nás čeká. Musím konstatovat, že když jsem si
přečetl komentář někdejšího kandidáta na americké-
ho prezidenta, a ještě předtím poradce prezidentů
Nixona a Forda, republikána tělem i duší Patricka
Buchanana, tak jsem žasl nad jeho upřímností. Obsah
naznačuje už samotný titulek: »Rusko jsme podved-
li, Čína je už před námi, Nový světový řád selhal.«

Buchanan se zamýšlí nad uplynulými třiceti lety
po rozpadu Sovětského svazu. K tomu dodává, citu-
ji: »Náš hlavní protivník, Sovětský svaz, se právě
zhroutil a rozpadl na 15 států. Varšavská smlouva
byla rozpuštěna. Celá střední a východní Evropa
byla volná. Stali jsme se jedinou přeživší supervel-
mocí. Jenže místo toho, abychom udělali z Ameri-
ky opět ‚normální zemi v normální době‘, jak nabá-
dala Jeane Kirkpatricková, vydali jsme se na cestu
ke stvoření celosvětového impéria...« Tehdy se
u nás hodně arogantně vykřikovalo o »unipolárním

okamžiku«, ve kterém nastolíme »liberální globální
hegemonii« a světu vnutíme Nový světový řád pod
nadvládou a poručnictvím USA. S onou přísloveč-
nou arogancí to obhajovala i ministryně zahraničí
Madeleine Albrightová: »Pokud musíme použít
sílu, je to proto, že jsme Amerika. Jsme nepostrada-
telný národ. Stojíme vysoko a vidíme do budouc-
nosti dále než jiné země! A jak jsme na tom tři dese-

tiletí po těch opojných dnech?« No, namyšlenosti
a neochoty uznat, že i ostatní mají co do budoucna
říct, v tom bylo opravdu hodně.

Ani v odpovědi na tuto otázku se Buchanan v zása-
dě nemýlí. Jistě jsou k diskusi více méně nepodstat-
né a velmi subjektivní názory a detaily či hodnocení
osobností, které bych jistě nepoužil, avšak zdravý
nadhled a dostatečnou objektivitu mu určitě nelze
upřít. Ba naopak. Prosím druhý citát: »Další dvě svě-
tové velmoci, Rusko a Čína, proti nám stojí sjedno-
ceny ve ‚vztahu‘, který, jak říká autokratický prezi-
dent Si Ťin-pching, ve vzájemné blízkosti, schopnos-
tech a možnostech… už přesahuje možnosti a schop-
nosti Severoatlantické aliance... Rozšíření NATO
bylo nejosudovější chybou americké zahraniční poli-
tiky v celé éře po studené válce... Protože jsme do
Severoatlantické aliance zatáhli všechny jeho bývalé

spojence z Varšavské smlouvy – včetně tří bývalých
sovětských republik (a porušili tak všechny sliby
a záruky Gorbačovovi), jsme nyní blízko bodu zkříže-
ní mečů s Ruskem. A právě tak naše vlastní činy nás
zahnaly do ponižující dohody s největším rivalem,
jakého kdy USA poznaly: s Čínou,« zdůrazňuje.

Je až úsměvné jak Čínu a její ekonomický růst
hodnotí Buchanan bez typicky českých politických

předsudků: »Vždyť kdo nejvíce pomohl přetvořit
moderní Čínu se čtyřnásobkem naší populace
v první světovou mocnost a se schopností postavit
se Americe na všech frontách – strategické, vojen-
ské, diplomatické i ekonomické? Ovšem, kapitalis-
tická Amerika.«

V této souvislosti ještě okatěji vyplouvá na povrch
primitivnost a ubohost některých českých politiků,
kteří vůči Rusku a Číně srší nenávistí a jen papouš-
kují to, co jim kdesi v Bruselu vtloukají do hlavy.
O skutečném stavu věci, na rozdíl od Buchanana,
nemají ani potuchy. A musím citovat po třetí: »Clin-
tonovští demokraté a Bushovi republikáni, omáme-
ni představou bohatství, které bude znamenat glo-
bální obchod pod naší kontrolou pro naši prosperitu,
otevřeli americké trhy produkci odkudkoli na plane-
tě. Americké korporace začaly rychle přesouvat

výrobu ze Spojených států tam, kde to šlo nejlevně-
ji – do ČLR. Od roku 1991 začala Čína obrovským
tempem růst a nakonec se jako první výrobní vel-
moc na světě přehnala i přes USA...«

A tak vlastně Buchanan zároveň definuje tři
základní historické chyby, jejichž vinou přišly USA
o jedinečné postavení ve světě po konci studené
války. Opět citát: »Za prvé - neslýchanou arogancí
se nám podařilo odcizit si Rusko tím, že s ním bez-
důvodně zacházíme jako s nenapravitelným a trva-
lým nepřítelem, a abychom tomu dali korunu, pře-
místíme mu NATO ne na jeho dvorek, ale přímo na
hlavní verandu.«

Za druhé – explozí globalistické obchodní politiky
Nového světového řádu jsme umožnili Číně, aby se
stala přinejmenším rovnocenným ekonomickým
a vojenským rivalem Spojených států.

Za třetí, zbytečné a nesmyslné americké invaze na
Blízký východ s našimi věčnými válkami v Afghá-
nistánu, Iráku a poté v Sýrii, Libyi a Jemenu. Nic
nám nepomohly. Vedly jen ke smrti a zkáze.

Ptáme-li se dnes, jak jsme přišli o úchvatné prven-
ství, které jsme měli v roce 1991, odpověď zní jasně:
»Způsobili jsme si to sami.«

Opravdu tak často necituji politiky, a tím méně
amerických republikánů, ale tentokrát jsem musel.

Jistě mne stihne spravedlivá zloba našich neschop-
ných, či spíše všeho schopných pisálků, ale budiž jim
odpuštěno, že mne pomluví, když alespoň někdo se
nad tímto textem zamyslí. VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP

REDAKČNÍ SLOUPEK Dotace na elektromobily
Ani nevíte, jak ráda

bych chtěla napsat
o nastupující pětikoa-
liční vládě něco pozi-
tivního. Psát jenom
kritiku není moc
veselé. Ale zatím mi,
bohužel, nic z kroků
této vlády radost
nedělá a ani většině

občanů. V době inflace, která překračuje 
6 % a zatím se nezdá, že by jen tak kles-
la, se vláda rozhodla podpořit dotacemi
firmy a podnikatele, kteří se rozhodnou
pořídit si elektromobil, auto na vodíkový
pohon nebo nákladní elektrokolo. Aloka-
ce přibližně 940 mil. Kč se začne rozdělo-
vat někdy koncem února. Na jedno auto
tak podle daného klíče může připadnout
dotace okolo 200 tisíc Kč.

A já si v této souvislosti dovolím otáz-
ku: Kdy přijde tato vláda s návrhem, jak
zajistit stabilitu příjmů pro středně příj-
mové skupiny? Vědí noví ministři, jaké je
průměrné stáří vozového parku v ČR?
Kdy dojde na dotace pro lidi, kteří by také

rádi jezdili v bezpečnějších, modernějších
autech? Už slyším ty lamentace podnika-
telů: »Ale vždyť my přece platíme daně!«
A vaši zaměstnanci je snad neplatí? Platí
a ještě možná vyšší v poměru k jejich pří-
jmům. Nemají takové možnosti »daňo-
vých optimalizací«.

Diktát Evropské komise v oblasti zavá-
dění elektromobility je občany přijímán
velmi negativně. Zvláště ve chvíli, když
nám na jedné straně přikazují podporo-
vat elektromobilitu, a na druhé ztěžují pří-
stup k transformačním prostředkům na
jadernou energii. Má ministr průmyslu
a obchodu se svým kolegou na minister-
stvu dopravy představu, jaká bude cena za
vybudování infrastruktury pro nabíjení
elektromobilů a tankování vodíku? Obá-

vám se, že jsou to otázky, na které nezna-
jí odpověď. A jen tak nám ji asi nedají. Na
okraj si ještě dovolím poznámku – možná
si někteří z vás vzpomenou na podporu
pro vozidla na CNG. A podívejte se, až
pojedete kolem čerpací stanice, jak stoupá
i cena tohoto pohonu.

Nechám debatu o výhodách i nevýho-
dách jednotlivých typů pohonu na odbor-
nících, marketérech i influencerech, které
to živí. Co svět světem stojí, všechno se
děje z nějakého důvodu. V kapitalistic-
kém zřízení je to byznys. A i v tomto pří-
padě někdo chce z této situace vytěžit
maximum na úkor druhých.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ,, 
ppřřeeddsseeddkkyynněě ÚÚVV KKSSČČMM 

aa ppoossllaannkkyynněě EEvvrrooppsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu

Posel dobrých zpráv
Česká televize uvedla v sobotu více než

dvouhodinový dokument Karel o životě národ-
ního umělce, Mistra Karla Gotta, talentovaného
zpěváka, který se rodí tak jednou za 50 let. My
jsme každopádně měli štěstí, že jsme se narodi-
li do doby jeho aktivního působení.

Často říkám, že jsem měl dost štěstí na to,
do jaké doby jsem se narodil. V dětství
a mládí jsem si užil i 80. léta, tedy tu přívěti-
vější část minulého režimu, a i když jsem byl

nucen pak přežít divoké kapitalistické »devadesátky« (i se všemi
jejich negativními dopady během první dekády nového milénia),
nemám moc nač žehrat.

Protože jsem se narodil v relativně prosperující zemi ve střední
Evropě (v krásném Československu), kde nebyly tou dobou ani
války, ani bída, hlad či »jen« nezaměstnanost; ale narodil jsem se
zároveň do doby, kdy jsem si mohl prožít aktivní dráhy sportovních
vzorů jako Láďa Vízek, Maradona, Socrates, Romário, Bebeto,
Ronaldo či Neymar, resp. Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Sidney Cros-
by nebo Connor McDavid.

A pokud jde o hudbu, kterou jsem začal tenhle další ze svých
retrosloupků, tak jsem se narodil do doby velikánů jako Tři tenoři,
Andrew Lloyd Webber, Ennio Morricone, Karel Svoboda, Zdeněk
Barták, Michal David, Zdeněk Borovec nebo třeba právě Karel Gott.
Těch jmen by mělo padnout daleko více, ale to by se sloupek promě-
nil v pouhou jmenovačku, což by byla nuda. Notabene kdybych začal
vyjmenovávat své oblíbené zpěvačky, herečky, moderátorky či spor-
tovkyně. Takže milé dámy ne, nebojte, nezapomněl jsem na vás. Jen
je vás tolik, že rozsah určený pro tento publicistický útvar by pak ani
zdaleka nedostačoval.

Ze stejného důvodu dnes vynechám i politiky a političky, poli-
tology, filozofy a další hlavy (po)mazané. I když vlastně jsem je
zcela nevynechal. Zmiňovaní Karlové Svoboda a Gott byli nejen
kouzelníky ve svém hlavním oboru, ale měli co říct i do života jako
takového. Do toho, jak žijeme, co a proč se daří a co by se naopak
mělo změnit.

Něco málo z Gottových životních priorit ostatně zachytily i tvůr-
kyně sobotního, nesmírně otevřeného atraktivního životopisného
dokumentu. Takže souhlas, otevřou-li si naši potomci jednou nejrůz-
nější digitální encyklopedické odkazy, neměli by v nich u jména
Karel Gott kromě jeho tvorby najít jen rozporuplné heslo »antichar-
ta«. Gott totiž dal nejen několika generacím svých posluchačů, divá-
ků a fanoušků mnohem víc. To on byl skutečným Poslem dobrých
zpráv, a to nejen na stejnojmenném jedinečném albu z roku 1987 či
ve stejnojmenném (dnes bohužel nedoceněném) hitu Michala Davi-
da, který na něm tehdy skvěle nazpíval vedle dalších pecek jako Kan-
tiléna, Zůstanu svůj, Chyť své dny, Lady Moonlight či duetu Čau
lásko. Mně bylo tehdy 14 a »božský Kája« se mi tímhle kantiléno-
vým elpíčkem dostal definitivně pod kůži… RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

Tohle ani nechcete číst!?
Je to jisté. Pravicová vláda dostala

v Poslanecké sněmovně důvěru. Ostatně
se to dalo očekávat. Čekají nás zajímavé
časy, které jsou pokračováním vlády
z roku 2013. Nicméně je několik věcí,
které je nutné si připomenout a dále roz-
vinout. Je s podivem, že se jaksi vytratila
grilovací taktika redaktorů České televize.
Najednou je ta tam. Ale všechno si to
pěkně shrňme. O níže uvedených věcech
si šuškají běžní lidé na ulicích, v hospo-
dách a na řetězových e-mailech a já jako
skutečný levicový politik chci vyzved-
nout jejich hlas, aby byl slyšet a nezanikl
ve vřavě klasických médií.

Kdy se někdo zeptá pana premiéra na
to, jak to bylo s milionovými dotacemi
pro jeho neziskovou organizaci CDK,
které tam přitekly za různé žvásty? Kdy
se ho někdo zeptá, jak to bylo a je s tep-
lým místečkem pro jeho synka, který ony
žvásty produkuje? Proč se Petra Fialy
nikdo nezeptá na jeho »kámoše« z Řepo-
ryjí Novotného, který je starostou za
ODS, přestože je několikrát trestně stíha-
ný, a dokonce je dvakrát odsouzený? Proč
si Česká televize nebo Český rozhlas,
které si »téměř« všichni platíme za objek-

tivní zpravodajství, nepozve ministra
spravedlnosti, profláknutého dona Pabla
Blažka, a nezeptá se ho na jeho trestní stí-
hání v řadě kauz? Budou se veřejnopráv-
ní média ptát ministra sociálních věcí,
bývalého ministra zemědělství Mariána
Jurečky, na jeho obří střet zájmů, když
žádal a přijímal dotace jako ministr země-
dělství pro svoji firmu, kterou posléze
rychle přepsal na svoji ženu? Zloděj kři-
čel, chyťte zloděje, když pranýřoval And-
reje Babiše! Proč si ČT nepozve ministra
financí Zbyňka Stanjuru, který je svým
technickým vzděláním zcela jistě typic-
kým odborníkem na oblast financí,
a nezeptá se ho na to, jak to bylo, když
v roli primátora Opavy získával dotace
pro firmu Eskon, ve které měl třetinový
podíl? Kdy začnou veřejnoprávní noviná-
ři pátrat, zda noví vládní činitelé mají pat-
řičné vzdělání a někde neopsali diplomku,
nebo zda v ní špatně necitovali? Kdy
začne hon? Nebo se snad nic dít nebude?
Bude snad ticho po pěšině? S největší
pravděpodobností asi ano, protože veřej-
noprávní média jsou ovládána lidmi z pra-
vicové politické sféry.

Tím ale nekončíme. Kdy se začnou pro-

věřovat »špinavé«
peníze, které přistály
na účtech hnutí
STAN, kterému šéfu-
je ministr vnitra Vít
Rakušan? Co se bude
dít kolem studenta
a cestovatele Jana Farského, který si odle-
těl na studijní pobyt do USA a ponechává
si mandát poslance? Jak to tedy všechno
bude? Zamete se všechno pod koberec,
nechá se to vyhnít? A co se bude dít
s rusofobem Janem Lipavským, který
nedokázal nic jiného, než málem vyhlásit
válku Rusku a Číně? Kdy média začnou
cupovat šéfku Sněmovny Markétu Peka-
rovou Adamovou (typická hysterka) za to,
že se akorát dokázala vměšovat do vnitř-
ních záležitostí Maďarska? Kde je ta
veřejnoprávní hysterie, která se před
několika lety používala proti KSČM,
ČSSD a hnutí ANO? Chci věřit, že se brzy
objeví, protože jinak nabydu dojmu, že
naše veřejnoprávní zpravodajství není
objektivní. Což už si myslím dávno
a zcela jistě nejsem sám. 

JJaann KKLLÁÁNN,, 
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

»Objektivnost« ČT a Brusel
N e o b j e k t iv n o s t

zahraničního zpravo-
dajství České televize
se údajně měla dostat
na jednání samotné
Rady ČT. Podle toho,
co na internetu stále

koluje, měl radní Michal Jankovec prohlá-
sit: »Je to skutečně tak, že Česká televize
má určený úhel pohledu. Má ho určen na
základě doporučení Evropské komise, která
povoluje veřejnoprávním médiím fungovat
z poplatků nebo z daní jenom za předpokla-
du, že budou prosazovat, obhajovat a dívat

se na všechno z úhlu pohledu tradic evrop-
ského humanismu a kritického myšlení.
Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako
kdyby byla součástí současného Ruska,
které nikdy žádné humanistické tradice
v evropském slova smyslu nemělo. To
bychom museli vystoupit z Evropské unie.«

Poté, pochopitelně, jde-li o autentické
tvrzení, bylo zbytečné vést jakoukoli další
diskusi. Vše bylo jasné.

Protože se však nikde neobjevilo žádné
dementi, předpokládám, že nebylo co
dementovat a že nešlo o žádnou »lživou
zprávu«. Možná však, že jen příslušné

orgány kontrolující, co máme a co nemá-
me vědět, zaspaly a je už těžké informaci
vymazat. Proto si tamní šéfové řekli, že
vlastně na tom nezáleží, protože mnoho
dalších zpráv udělá v hlavách lidí stejně
»guláš« a nakonec budou věřit tomu, co
jim bude neustále opakováno. 

Nebo je tu i jiné vysvětlení. A sice, že
všichni máme vědět, jak to vlastně je a že
náš »velký bruselský (nebo že by was-
hingtonský?) bratr« bdí za nás nad tím,
abychom »nešlápli vedle«. Pak mu ovšem
musíme velmi poděkovat. 

MMiillaann ŠŠPPÁÁSS

Upřímný Buchanan
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Má ministr průmyslu a obchodu se svým kolegou 
na ministerstvu dopravy představu, 

jaká bude cena za vybudování infrastruktury 
pro nabíjení elektromobilů a tankování vodíku?

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



Evropská komise požaduje po aerolinkách,
aby létaly i s téměř prázdnými letadly

Napsal o tom web CNBC.
Podle něj nedávná publicita
kolem požadavku na povinný
počet letů vyvolala kontrover-
zi a hněv, protože přichází
v době, kdy se zvyšují obavy
o změny klimatu a mluví se
o emisích oxidu uhličitého,
které vytváří letecký průmysl.

Letecké společnosti vyjad-
řují frustraci z pravidla pro
přidělování slotů označované-
ho v angličtině jako »use it or
lose it« (využívej, nebo je ztra-
tíš), které zavedla Evropská
komise (EK). Účinnost tohoto
pravidla byla pozastavena
v březnu 2020, když odvětví
zasáhly dopady pandemie
nemoci COVID-19. Od té
doby ale bylo pravidlo postup-
ně obnoveno a nyní vyžaduje,
aby aerolinky využívaly 50
procent přidělených letištních
slotů. V létě se má tento poža-
davek zvýšit na 80 %.

Zástupci letišť přirozeně toto
rozhodnutí hájí. Argumentují
potřebou zachovat obchodní

životaschopnost, konektivitu
a konkurenceschopnost.

Mezi kritiky požadavku
patří německá Lufthansa,
která už v zimní sezoně ruší
přibližně 33 000 letů, protože
varianta koronaviru omikron
snižuje poptávku. Aby splnila
požadavky na využití slotů,
musí uskutečnit 18 000 letů,
uvedl generální ředitel CCaarrsstteenn
SSppoohhrr. Dceřiná společnosti
Brussels Airlines pak podle

něj musí do konce března
uskutečnit 3000 téměř prázd-
ných letů. Kvůli slabé poptáv-
ce by jinak ale Lufthansa ome-
zila podstatně více letů. Nad-
šeni z toho nejsou ani ekolo-
gičtí aktivisté.

Mezinárodní asociace letišť
(ACI) však vyjádřila podporu
postoji Evropské komise

a tvrdí, že snížení limitu pro
využití slotů pod 50 % odráže-
lo nejistotu trhu, který tvrdě
zasáhla pandemie, a křehké
oživení v letecké dopravě.

»Několik leteckých společ-
ností tvrdí, že jsou nuceny
provozovat velké množství
prázdných letů, aby si udržely
práva na využití slotů. Ve sku-
tečnosti ale neexistuje žádný
důvod, proč by tomu tak mělo
být,« uvedl generální ředitel
evropského sdružení letišť
ACI Europe OOlliivviieerr JJaannkkoovveecc.
Odmítl, že by se provozovaly
zcela prázdné lety, což netvrdí
ani aerolinky, ale pouze jsou

poloprázdné,
s velmi malým
počtem cestu-
jících. Bez
požadavku na
využití slotů

by tyto lety zřejmě byly zruše-
ny. Podle něho je však i ze
společenských důvodů nutné
zachovat základní konektivitu
a je potřeba najít rovnováhu
s komerční životaschopností.

Ne všechny aerolinky také
požadují změnu při rozdělová-
ní slotů. Šéf evropské nízkoná-
kladové letecké společnosti

Wizz Air JJóózzsseeff VVáárraaddii agen-
tuře Reuters řekl, že se součas-
ným pravidlem souhlasí
a pokud společnost nemůže
provozovat své sloty, měla by
je dát k dispozici konkuren-
tům. Zmírnění pravidla umož-
nilo zavedeným dopravcům
zachovat přístup na letiště
v době koronavirové krize při
prudkém poklesu provozu, při-
tom nízkonákladoví konkuren-
ti by rádi na tato kdysi přepl-
něná letiště expandovali.
Podobně se vyjadřuje i další
nízkonákladová společnost
Ryanair.

Nicméně i podle EK se
letectví na celkových emisích
oxidu uhličitého z dopravy
podílí 14 %. Kdyby globální
letecká doprava byla samostat-
ným státem, patřila by mezi
deset největších znečišťovate-
lů.

Belgický ministr pro mobili-
tu GGeeoorrggeess GGiillkkiinneett označil
požadavky EK na lety za eko-
logický, ekonomický a sociál-
ní nesmysl. Napsal už komisi
dopis, v němž požaduje větší
flexibilitu, která by umožnila
aerolinkám nechat nedostateč-
ně obsazená letadla na zemi.

Spotřeba elektřiny se má dál zvyšovat
CCeelloossvvěěttoovváá ppooppttáávvkkaa ppoo

eelleekkttřřiinněě vvzzrroossttllaa lloonnii oo ššeesstt
pprroocceenntt,, tteeddyy 11550000 tteerraawwaatttthhoo--
ddiinn ((TTWWhh)).. RReellaattiivvnněě ((vv pprroo--
cceenntteecchh)) bbyyll rrůůsstt nneejjvvyyššššíí oodd
zzoottaavveenníí zz gglloobbáállnníí ffiinnaannččnníí
kkrriizzee vv rrooccee 22001100,, aabbssoolluuttnněě 
((vv TTWWhh)) ppaakk ddookkoonnccee rreekkoorrddnníí..

Vyplývá to ze zprávy Mezi-
národní agentury pro energii
(IEA) o elektrárenském sekto-
ru.

V příštích několika letech by
ale růst celosvětové poptávky

po elektřině měl zpomalit díky
vyšší energetické účinnosti
a zpomalení ekonomického
oživení. Do roku 2024 předpo-
kládá IEA růst poptávky v prů-
měru o 2,7 % ročně, i když
dopady koronavirové pandemie
a vysokých cen energií jsou
stále nejisté.

Nejvíce se má poptávka po
elektřině v letech 2022 až 2024
zvyšovat v jihovýchodní Asii,
a to v průměru o pět procent.
Následovat bude asijsko-paci-

fický region, který zahrnuje
Čínu. Zde má poptávka růst
o přibližně čtyři procenta, což je
mírně pod úrovní z doby před
pandemií.

V Severní a Latinské Ameri-
ce se má poptávka zvyšovat
o zhruba jedno procento. Nej-
větší bude procentní růst
v Mexiku a Kanadě. V Evropě
se má letos poptávka zvýšit
o 1,7 %, v dalších letech pak
bude stagnovat.

Emise oxidu uhličitého

v energetickém sektoru po dvou
letech poklesu loni stouply
o sedm procent na nový rekord.
Pomalejší růst poptávky po
elektřině a zvýšení produkce
z nízkouhlíkových zdrojů by
měly růst emisí v letech 2022
až 2024 zpomalit na méně než
jedno procento ročně.

Produkce elektřiny z fosil-
ních paliv nicméně bude stag-
novat. Obnovitelné zdroje by
přitom v příštích třech letech
měly růst o osm procent ročně.

Růst cen bydlení je u nás nadprůměrný
CCeennyy oobbyyttnnýýcchh nneemmoovviittoossttíí,, tteeddyy bbyyttůů

aa ddoommůů,, ssee vv EEvvrrooppsskkéé uunniiii oodd rrookkuu
22001100 ddoo ttřřeettííhhoo ččttvvrrttlleettíí lloonnii zzvvýýššiillyy
zzhhrruubbaa oo 3399 pprroocceenntt,, oozznnáámmiill EEuurroossttaatt..
VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee aallee rrůůsstt zzaa ttoottoo oobbddoo--
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ssttoouuppaalloo ii nnáájjeemmnnéé..

Mezi rokem 2010 a druhým čtvrtletím
2011 se ceny obytných nemovitostí
i nájmů vyvíjely zhruba stejně, pak se
ale vývoj citelně změnil. Zatímco nájmy
se vytrvale zvyšovaly až do třetího
čtvrtletí 2021, ceny domů a bytů prošly
značnými výkyvy.

Po propadu mezi druhým čtvrtletím
2011 a prvním čtvrtletím 2013 zůstaly

ceny domů a bytů mezi roky 2013
a 2014 víceméně stabilní. Pak přišel na
začátku roku 2015 silný růst cen a od té
doby se ceny obytných nemovitostí zvy-
šovaly rychleji než nájmy.

Od roku 2010 se ceny domů a bytů
více než zdvojnásobily v Estonsku,
Maďarsku, Lucembursku, Lotyšsku
a v Rakousku. Na Islandu, který sice
není členem EU, ale patří do Evrop-
ského hospodářského prostoru (EHP),
ceny obytných nemovitostí v uvede-
ném období vzrostly o více než 
150 %.

Při srovnání 3. čtvrtletí 2021 s rokem
2010 se ceny obytných nemovitostí zvý-
šily více než nájmy v 18 členských

zemích EU. Ceny bydlení vzrostly ve 
23 unijních zemích, zatímco ve čtyřech
klesly. Nejvyšší růst má Estonsko 
(o 141 %), za ním je Maďarsko (o 118 %),
Lucembursko (o 117 %), Lotyšsko 
(o 106 %) a Rakousko (o 104 %).
Pokles cen domů a bytů registruje
Řecko (o 28 %), Itálie (o 12 %), Kypr 
(o šest procent) a Španělsko (o 0,5 %).

U nájmů je ale vývoj odlišný. Od roku
2010 do 3. kvartálu 2021 se nájmy zvý-
šily v 25 unijních zemích, zatímco ve
dvou klesly. Nejvyšší růst zaznamenalo
opět Estonsko (o 162 %), dále je Litva
(o 111 %) a Irsko (o 68 %). Nájmy kles-
ly v Řecku (o 25 %) a na Kypru (o tři
procenta).

Jak jsme na tom s úsporami na horší časy
TTéémměěřř ppoolloovviinněě ČČeecchhůů bbyy

oossoobbnníí úússppoorryy vv ppřřííppaadděě zzttrrááttyy
hhllaavvnnííhhoo zzddrroojjee ppřřííjjmmuu vvyyssttaa--
ččiillyy mmaaxxiimmáállnněě nnaa ttřřii mměěssííccee..
PPřřiibblliižžnněě ppoolloovviinnaa rreessppoonnddeenn--
ttůů ppaakk uuvveeddllaa,, žžee jjiimm ppoo zzaappllaa--
cceenníí nneezzbbyyttnnýýcchh vvýýddaajjůů kkaažžddýý
mměěssíícc zzbbýývváá ddoossttaatteeččnnéé
mmnnoožžssttvvíí ppeenněězz..

Vyplývá to z průzkumu
agentury Ipsos Mori, který si
nechala zpracovat společnost
Provident Financial. Průzkum
se konal v září mezi 510 res-
pondentů.

Každý druhý Čech uvedl, že
mu po zaplacení nezbytných
nákladů a výdajů každý měsíc
zbývá dostatečné množství
peněz. Sedm procent uvedlo,
že má velký přebytek. Toto
procento zvyšují muži
v poměru 6:1. »Výsledky
nejsou, vzhledem k nerovné-
mu odměňování mužů a žen
na pracovním trhu, příliš pře-
kvapivé. Nerovnováha v pla-

tech se zákonitě musí projevit
i v konečném součtu dostup-
ných financí. Výsledky
mohou být ovlivněny i pomě-
rem čerpání rodičovské dovo-
lené, kterou častěji volí ženy,«
uvedla mluvčí Providentu
KKaatteeřřiinnaa JJaarrooššoovváá.

Úroveň vzdělání má podle
výsledků průzkumu na finanč-
ní zabezpečení značný vliv,
protože osoby s vysokoškol-
ským vzděláním častěji uvá-
dějí, že jim na konci měsíce
zbývá přiměřená nebo vysoká
částka (63 %, resp. 14 %).
Lidé s nižším dosaženým
vzděláním častěji uvádějí, že
jim zbývá málo peněz. Uvedlo
to 44 % z nich. Proti tomu
vysokoškoláků s tímto problé-
mem je 21 %. Sedmi procen-
tům obyvatel nezbývají po
zaplacení všech výdajů žádné
peníze.

V případě ztráty hlavního
zdroje příjmu by 26 % lidí

očekávalo, že jejich osobní
úspory vydrží minimálně rok.
Že by jim finanční rezervy
vydržely déle než jeden rok,
uvedlo přibližně 32 % dotáza-
ných mužů, zatímco totéž sdě-
lilo jen 19 % žen. Téměř polo-
vině dotázaných by úspory
vydržely tři měsíce nebo
méně. Na 14 % respondentů
uvedlo, že nemá žádné úspory.
Šlo o 19 % žen a devět procent
mužů.

»Absence úspor je v dnešní
době pochopitelná, spolu
s inflací a stoupajícími cenami
za energie a základní potravi-
ny může být pro část Čechů
těžké ušetřit. Přesto je potřeba
dobře propočítat všechny
výdaje, zbavit se těch nadby-
tečných a odkládat alespoň
malou částku pravidelně
každý měsíc,« poradila Jaro-
šová. Že jde o lacinou radu,
vědí zejména ti, kterým by
měla pomoci…

NĚMECKÁ EKONOMIKA STÁLE

POD ÚROVNÍ PŘED COVIDEM
Ekonomika Německa loni vzrostla o 2,7 %, uvedl ve své před-

běžné zprávě spolkový statistický úřad. Vrátila se tak k růstu po
předloňském propadu o 4,6 %, za kterým stály negativní hospo-
dářské dopady pandemie. Německo je největší ekonomikou
v Evropě a největším obchodním partnerem ČR. »Navzdory
pokračující pandemické situaci a rostoucím problémům v doda-
vatelských řetězcích se německá ekonomika dokázala zotavit
z předloňského poklesu, ačkoli hospodářský výkon se ještě
nevrátil na předkrizovou úroveň,« uvedl statistický úřad. Upo-
zornil, že ve srovnání s rokem 2019 byl loni objem HDP stále
ještě o dvě procenta menší.

ZŘEJMĚ VIDĚL SLUNCE, SENO, JAHODY…
Turecký farmář zkouší pomocí virtuální reality přimět své

krávy, aby dojily více mléka. Speciálními brýlemi jim promítá
zelené pastviny, když jsou v kravíně. A zdá se, že experiment
funguje, napsala agentura DPA. U dvou krav ze svého stáda, na
nichž farmář Izzet Koćak virtuální brýle zkouší, nadojí nyní
denně o pět litrů více.

»Slyšel jsem, že to používají v Rusku, tak jsem se rozhodl to
také zkusit. Pozoroval jsem je deset dnů a zjistil jsem, že kvali-
ta i množství mléka stouply,« řekl Koćak minulý týden agentu-
ře Anadolu. »Hledám způsoby, jak zvýšit výnosy, protože ceny
krmiva rostou,« dodal farmář z turecké provincie Aksaray.

S chovem krav začal Koćak v roce 2018 a nyní jich má 180.
Už dříve zkoušel experiment, že jim pouštěl klasickou hudbu.
»Když jsou v klidu a pohodě, dojí více,« dodal zemědělec, který
už objednal dalších deset virtuálních brýlí. Přes ně hodlá kravám
promítat letní louku, což ale dělá jen asi 20 minut denně. I tak
ale své stádo na pastvu pouští, uvedla DPA. Ochránci zvířat totiž
tento koncept kritizují s obavami, že povede k zavírání dobytka
do velkochovů, a krávy už se tak nebudou pást na skutečných
loukách.
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO

EEvvrrooppsskkéé aaeerroolliinnkkyy vv zziimmnníícchh mměěssííccíícchh llééttaajjíí ss ttéémměěřř pprráázzdd--
nnýýmmii lleettaaddllyy.. AA ttoo jjeenn pprroottoo,, aabbyy ssii kkýýžžeennáá mmííssttaa pprroo vvzzlleettyy
aa ppřřiissttáánníí,, ttaakkzzvvaannéé sslloottyy,, nnaa lleettiiššttíícchh uuddrržžeellyy ii vv ddoobběě,, kkddyy jjee
ppooppttáávvkkaa ppoo cceessttoovváánníí ssllaabbššíí..

KDYBY LETECKÁ DOPRAVA
BYLA STÁTEM, PATŘILA BY
MEZI DESET NEJVĚTŠÍCH

ZNEČIŠŤOVATELŮ.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- gguuaannaaccaasstteeaaiirrppoorrtt..ccoomm



Všechno ještě zkomplikuje chřipka
PPoottéé,, ccoo vv llooňňsskkéémm rrooccee ttéémměěřř

vvyymmiizzeellaa,, ssee lleettooss cchhřřiippkkaa vvrrááttiillaa
ddoo EEvvrrooppyy rryycchhlleejjii,, nneežž ssee ooččee--
kkáávvaalloo.. UU ooddbboorrnnííkkůů ttoo vvyyvvoolláávváá
oobbaavvyy zz ddvvoojjíí eeppiiddeemmiiee cchhřřiippkkyy
aa CCOOVVIIDD--1199,, kkddyy ssee pprruuddccee
zzvvýýššíí ppooččeett nnaakkaažžeennýýcchh oobběěmmaa
nneemmoocceemmii ssoouuččaassnněě,, uuvveeddllaa
vvččeerraa aaggeennttuurraa RReeuutteerrss.. ZZáárroovveeňň
nneenníí jjaassnnéé,, nnaakkoolliikk bbuuddoouu vvaakkccíí--
nnyy pprroottii cchhřřiippccee úúččiinnnnéé vvůůččii
vviirroovvéémmuu kkmmeennuu,, kktteerrýý lleettooss
kkoolluujjee..

Právě uzávěry, roušky a roze-
stupy, které se v Evropě staly
normou během pandemie, minu-
lou zimu dočasně vymýtily
chřipkový virus, který podle
údajů Evropské unie ročně zabi-
je asi 650 000 lidí na celém
světě. Praxe se ale změnila
a země přijímají méně přísná
opatření v boji proti šíření koro-
naviru s ohledem na rozšířené
očkování proti covidu. Lidé
navíc opatření čím dál tím víc
nedodržují ani tam, kde platí…
Od poloviny prosince tak koluje
v Evropě více chřipkových virů,
než se očekávalo, uvedlo tento
měsíc Evropské středisko pro
prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC).

Podle údajů ECDC a Světové
zdravotnické organizace (WHO)
v prosinci počet případů chřipky
na evropských jednotkách inten-
zivní péče (JIP) neustále rostl.
V posledním týdnu roku dosáhl
vrcholu 43 případů.

To je výrazně méně než před
pandemií, kdy například v roce
2018 bylo na JIP v průměru více
než 400 případů chřipky týdně.
Je to však velký nárůst oproti

loňskému roku, kdy ECDC za
celý prosinec na JIP zaznamena-
lo pouze jeden případ chřipky.

Návrat viru by mohl být začát-
kem neobvykle dlouhé chřipko-
vé sezony, která by se mohla
protáhnout až do léta, řekl
agentuře Reuters hlavní
expert ECDC na chřipku
PPaassii PPeennttttiinneenn.. »»Pokud zač-
neme rušit všechna opatření,
mám v souvislosti s chřipkou
velkou obavu. Vzhledem
k tomu, že jsme měli tak dlou-
hou dobu téměř nulovou cirkula-
ci v evropské populaci, možná se

odkloníme od běžných sezón-
ních vzorců,« varoval.

Podle údajů, které minulý
týden zveřejnilo francouzské
ministerstvo zdravotnictví, se ve

Francii tři regiony, včetně paříž-
ského, potýkají s chřipkovou
epidemií. Další země se nachá-
zejí ve fázi před epidemií. Fran-
cie během letošní chřipkové

sezony již zaznamenala 72
závažných případů chřipky a šest
úmrtí.

Situaci dále komplikuje fakt,
že dominantním kmenem chřip-

ky, který letos koluje, je
virus A(H3), který obvykle
způsobuje těžší formu one-
mocnění u starších lidí.
Laboratorní testy navíc
předběžně ukazují, že vakcí-

ny dostupné v letošním roce
nebudou proti viru A(H3) opti-
mální.

Důvodem je především to, že
v loňském roce, kdy se rozho-

dovalo o složení vakcín, cirku-
lovalo velmi málo virů nebo
necirkulovaly vůbec žádné,
takže pro výrobce vakcín bylo
obtížnější předpovědět, který
kmen bude v nadcházející
chřipkové sezóně dominantní.
Vakcíny proti chřipce se každo-
ročně upravují, aby byly co nej-
účinnější proti neustále se
měnícím virům.

FFrraannccoouuzzsskkýý ppaarrllaammeenntt mmeezzii--
ttíímm vvččeerraa sscchhvváálliill zzáákkoonn,, kktteerrýý
zznneemmoožžnníí pprroottii CCOOVVIIDD--1199
nneeooččkkoovvaannýýmm lliiddeemm vvssttuupp ddoo
rreessttaauurraaccíí,, kkuullttuurrnníícchh aa ssppoorrttoovv--
nníícchh zzaařříízzeenníí ččii ddáállkkoovvýýcchh
ddoopprraavvnníícchh ssppoojjůů.. Informovaly
o tom zahraniční tiskové agentu-
ry. Ve Francii se nyní šíří vysoce
nakažlivá koronavirová varianta
omikron, za uplynulý den přiby-
lo v této zemi se 67 miliony oby-
vatel 278 129 nových případů
infekce.

Dolní komora parlamentu
proto včera odsouhlasila nová
vládní opatření pro boj proti
koronaviru poměrem 215:58
hlasů. Nejvýznamnější součástí
opatření je zavedení očkovacího
pasu, který budou muset všichni
lidé starší 16 let ukázat, pokud
budou chtít navštívit různá
veřejná místa, jako jsou restau-
race, kavárny či kina, ale i spor-
tovní zařízení. Novaku Djokovi-
čovi tak hrozí, že si nezahraje
ani druhý grandslam sezony –
French Open. Potvrzení o plném
očkování bude zapotřebí také
pro dálkové vlakové spoje
a všechny vnitrostátní lety,
uvádí podle ČTK agentura AP.

((rroomm))

Tonžané se bojí nové tsunami - covidu
ZZnnaaččnnéé šškkooddyy nnaa ddoommeecchh aa ttuurriissttiicc--

kkýýcchh ssttřřeeddiissccíícchh ssii ppooddllee pprrvvnníícchh
ddoossttuuppnnýýcchh iinnffoorrmmaaccíí vvyyžžááddaallaa ssoobboottnníí
eerruuppccee ssooppkkyy nnaa ttiicchhoommoořřsskkéémm ssoouuoosstt--
rroovvíí TToonnggaa.. VVččeerraa aaggeennttuurraa AAFFPP iinnffoorr--
mmoovvaallaa oo ddaallššíí eerruuppccii,, aallee ttaattoo zzpprráávvaa
zzaalloožžeennáá nnaa ččiiddlleecchh mmoonniittoorruujjííccíícchh
aakkttiivviittuu kkrráátteerruu ssee ppoozzdděějjii nneeppoottvvrrddiillaa..

Včera ovšem také byla potvrzena
první oběť výbuchu sopky přímo na
ostrovech, které erupce pokryla sopeč-
ným popelem. Obětí je 50letá Britka,
která s manželem vedla psí útulek ve
městě Nuku’alofa. Její bratr potvrdil
televizi Sky News, že ženu, o jejímž
pohřešování předtím informovalo brit-
ské ministerstvo zahraničí, našel mrt-
vou její manžel. Smetla ji prý přílivová
vlna tsunami, když se snažila zachránit

psy. Dvojice na souostroví žila už
několik let.

Austrálie a Nový Zéland včera
vyslaly k izolovanému souostroví
pozorovací letouny, aby posoudily roz-
sah škod. Diplomat ze zastupitelského
úřadu Tongy v Austrálii CCuurrttiiss TTuu’’ii--
hhaallaannggiinnggiiee vyzval svět k trpělivosti,
zatímco vláda rozhoduje o priori-
tách pomoci postižené zemi.

Tonga se obává, že by pomoc
určená lidem postiženým zemětřese-
ním mohla na ostrovy zavléct nákazu
nemocí COVID-19, která se tu zatím
nešíří. »Nechceme, aby nás zasáhla
další tsunami - tentokrát COVID-19,«
řekl diplomat agentuře Reuters. »Když
lidi vidí tak ohromnou erupci, chtějí
pomoci,« dodal. Zároveň upozornil, že

veškerá pomoc mířící na ostrovy bude
muset projít karanténou a je pravděpo-
dobné, že z letadel dopravujících
pomoc nebude smět nikdo vystoupit.

Podmořská sopka Hunga Tonga-
Hunga Ha’apai vybuchla v sobotu brzy

ráno SEČ. Podle satelitních snímků se
poté zvedl obrovský oblak popela, páry
a sopečných plynů do výšky zhruba 20
kilometrů. Erupce trvala osm minut
a byla natolik hlasitá, že ji jako vzdále-
ný hřmot popsali i obyvatelé na 800
kilometrů vzdáleném Fidži.

Vlna tsunami způsobená výbuchem
zasáhla pobřeží Tongy, Fidži nebo
Americké Samoy, ale i Japonska, Chile
nebo Spojených států. Na mnoha mís-
tech způsobila lokální záplavy. V Peru
se při nich utopili dva lidé.

Následkem výbuchu byl přeru-
šen důležitý podmořský kabel, což
na Tonze způsobilo výpadek inter-
netu. Při erupci bylo také přeruše-
no telefonní spojení, které se už
podařilo obnovit.

Největší obavy nyní vyvolává sopeč-
ný popel, který lidé vdechují a může
kontaminovat pitnou vodu. »Většina
lidí si neuvědomuje, že popel je toxic-
ký a že by ho neměli dýchat. Všichni
by měli nosit roušky a respirátory,«
dodal Tu’ihalangingie. ((ččttkk))

Srbové (ne)hlasovali
v referendu

OObbččaannéé SSrrbbsskkaa vv nneedděěllnníímm
rreeffeerreenndduu ppooddppoořřiillii zzmměěnnyy úússttaa--
vvyy ttýýkkaajjííccíí ssee ssoouuddnniiccttvvíí,, kktteerréé
jjssoouu ppooddllee ttaammnníí vvllááddyy nnuuttnnéé pprroo
ppookkrraaččoovváánníí ppřřííssttuuppoovvýýcchh rroozzhhoo--
vvoorrůů ss EEvvrrooppsskkoouu uunniiíí.. NNaa zzáákkllaa--
dděě ppřřeeddbběěžžnnýýcchh vvýýsslleeddkkůů oo ttoomm
iinnffoorrmmoovvaallaa aaggeennttuurraa DDPPAA,,
ppooddllee nníížž bbyylloo aallee rreeffeerreenndduumm
ppoozznnaammeennáánnoo nníízzkkoouu úúččaassttíí..

Předběžné výsledky ukázaly,
že pro ústavní změny hlasovalo
60,48 % zúčastněných voličů
a proti bylo 39,52 %. Účast
k šesté hodině večerní byla ale
asi jen 25 %. Podle volební
komise by nakonec mohla dosáh-
nout 31 %. Vloni schválený
zákon o referendu nicméně pro-
zřetelně zrušil klauzuli, podle níž
musí v referendu hlasovat ales-
poň 50 % oprávněných voličů,
aby byly jeho výsledky platné.

Podle srbské ministryně spra-
vedlnosti Maji Popovičové

změny ústavy předpokládá
národní plán pro uzavření klíčo-
vé 23. kapitoly přístupových roz-
hovorů EU se Srbskem, která se
vztahuje na justici a vládu práva.

Hlavní změny se podle Popo-
vičové budou týkat způsobu
jmenování soudců a prokurátorů
do funkce. Dosud měl tuto pra-
vomoc parlament, napříště tak
bude činit nově vzniklá Vysoká
soudní rada a Vysoká rada žalob-
ců. Členy obou orgánů budou
volit poslanci, a to dvoutřetino-
vou většinou.

Srbsko deklaruje cíl vstoupit
do EU, zároveň však udržuje přá-
telské vztahy s Ruskem a Čínou.
Kritici viní prezidenta Aleksan-
dara Vučiče z autoritářského způ-
sobu vládnutí. Kapitolu přístupo-
vých jednání o soudnictví a vládě
práva otevřel Bělehrad již v roce
2016, uzavřít se mu ji ale dosud
nepodařilo. ((ččttkk))

Rakouská ministryně pro EU a ústavu Karoline Edtstadlerová potvrdila, že od února náš jižní soused jako
první evropská země zavede povinnost očkování před koronavirem pro občany starší 18 let. Za nedodr-
žení povinnosti bude hrozit pokuta až 3600 eur (asi 88 000 Kč). FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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ZEMMOUR

PODNĚCUJE

K NENÁVISTI
ZZaa vvýýrrookkyy kk nneezzlleettiillýýmm

mmiiggrraannttůůmm bbeezz ddoopprroovvoodduu vvččeerraa
ppaařříížžsskkýý ssoouudd uulloožžiill ffrraannccoouuzz--
sskkéémmuu uullttrraapprraavviiccoovvéémmuu pprreezzii--
ddeennttsskkéémmuu kkaannddiiddááttoovvii ÉÉrriiccuu
ZZeemmmmoouurroovvii ppookkuuttuu 1100 000000 eeuurr
((224477 000000 KKčč)).. PPooddllee ssoouudduu ssee
jjeeddnnaalloo oo ppooddnněěccoovváánníí kk nneennáá--
vviissttii,, uuvveeddllaa aaggeennttuurraa AAFFPP..

»Nemají důvod tady být, jsou
to zloději, vrazi, násilníci, nic
jiného nedělají, měli by být
posláni zpátky,« okomentoval
Zemmour plošně migranty
v televizní show v roce 2020.

Zemmour byl odsouzen
v nepřítomnosti. Novinář a poli-
tický komentátor, který se na
politické scéně plně objevil
v létě, byl navíc podle ČTK již
dvakrát odsouzený za podněco-
vání k rasové nenávisti…

Vloni ohlásil vznik nové poli-
tické strany Znovudobytí
(Reconquete). Je známý svými
kontroverzními výroky, které se
týkají žen, islámu, menšin či
imigrantů. Popularitu si vybudo-
val v televizních vystoupeních,
kde léta prezentoval své extre-
mistické názory. Silně konzerva-
tivní kandidát, který je například
proti sňatkům homosexuálů,
prohlásil, že cílem jeho prezi-
dentské kandidatury je »zachrá-
nit Francii před dekadencí«. Ve
skutečnosti však jeho kandidatu-
ra může být jen zastíracím
manévrem, aby další krajně pra-
vicová kandidátka Marine Le
Penová působila (vedle Zem-
moura) pro širší vrstvy voličů
přijatelněji. ((rrjj))

MOSKVU ZCELA...
(Dokončení ze str. 1)

»Manévry jsme plánovali
zahájit v únoru. Rozhodněte
o přesném datu a informujte nás,
abychom nebyli obviňováni, že
jsme sem poslali vojáky z ničeho
nic a chystáme se na válku,«
citovala agentura Lukašenka
poté, co si vyslechl zprávu o pří-
pravách na společné bělorusko-
ruské manévry.

Účelem cvičení je podle Luka-
šenka vypracovat plán pro případ
vojenské konfrontace s pobalt-
skými státy a Polskem na západě
Běloruska a Ukrajinou na jihu,
píše ČTK.

Rusko pokládá Bělorusko, stát
hraničící se zeměmi NATO
i Ukrajinou, za strategicky důle-
žitý nárazník na Západě
a pomohlo Lukašenkovi udržet
se u moci za pomoci půjček.
Formálně Rusko a Bělorusko
tvoří od roku 1999 svazové sou-
státí. ((rrjj))

LABOURISTÉ DRTÍ

JOHNSONA
OOppoozziiččnníí llaabboouurriissttéé mmaajjíí ppřřeedd

kkoonnzzeerrvvaattiivvccii kkoonnttrroovveerrzznnííhhoo
bbrriittsskkééhhoo pprreemmiiéérraa BBoorriissee JJoohhnn--
ssoonnaa ppooddllee pprrůůzzkkuummuu ssppoolleeččnnooss--
ttii OOppiinniiuumm nneejjvvěěttššíí nnáásskkookk oodd
rrookkuu 22001133,, aa ttoo 1100 %%..

Klesající podpora Johnsona
a jeho strany patrně souvisí
s odhaleními médií o večírcích
konaných v premiérském sídle
a úřadě v Downing Street během
přísných covidových uzávěr
vloni a předloni.

Podle nejnovějšího průzkumu
by nyní Labouristickou stranu
volilo 41 % Britů, zatímco Kon-
zervativní stranu 31 %. Průzku-
mu, který se konal na internetu,
se zúčastnilo 2005 dotazovaných
ve dnech 12.-14. ledna.

Podobný výsledek ukázal
v pátek i průzkum společnosti
Savanta Comres. Preference
Johnsonových konzervativců
podle něj klesly o jeden procent-
ní bod na 32 %, zatímco podpo-
ra labouristů vzrostla na 42 %.

Johnson se podle ČTK minulý
týden omlouval královně Alžbě-
tě za party, která v jeho oficiální
rezidenci proběhla vloni v dubnu
den před pohřbem jejího manže-
la, vévody z Edinburghu. Většina
Britů si podle průzkumů přeje
Johnsonovo odstoupení! ((rroomm))

Německá »zelená« ministryně zahraničí Annalena Baerbocková při včerejší návštěvě
v Kyjevě vyzvala k mírovému řešení sporu s Ruskem. Uvedla ale také v duchu neprokázané
západní propagandy, že by případná agrese proti Ukrajině vyšla Moskvu draho. Spolu se svým
ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou (oba na snímku) se vyslovila pro obnovení rozho-
vorů o Donbasu v tzv. normandském formátu, tedy mezi Ruskem a Ukrajinou společně
s Německem a Francií. Berlín je připraven vést s Moskvou dialog, řekla dále Baerbocková.
Podle ní je zapotřebí jednat o deeskalaci hned v několika různých formátech. Ještě včera němec-
ká ministryně měla odletět do Moskvy, kde má na dnešek naplánováno jednání se svým ruským
protějškem Sergejem Lavrovem. ((rrjj)) FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

JEDNO
S DRUHÝM… 

NEROZLIŠITELNÉ!

HUNGA
TONGA-HUNGA

HA’APAI
HROZÍ DÁL.

l PPOORROOŠŠEENNKKOO VVEE VVLLAASSTTII -- Bývalý ukrajinský prozápadní
prezident Petro Porošenko se včera vrátil do vlasti, kde mu hrozí
zatčení kvůli podezření z vlastizrady (v souladu s exprezidento-
vým údajným napojením na proruské síly na Donbase). Zástup-
ci vyšetřovacího výboru uvedli, že se mu po příletu na letiště
v Kyjevě pokusili předat předvolání k soudu. Porošenko si ho ale
podle nich nepřevzal, obvinění již dříve označil za vykonstruo-
vané lidmi z okolí jeho nástupce v prezidentském úřadě Volody-
myra Zelenského. Informovala o tom ČTK. ((rroomm))



Putin žádá rychlé navýšení penzí
RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr

PPuuttiinn vvee ssttřřeedduu vvyyzzvvaall vvlláádduu,,
aabbyy vv nneejjbblliižžššíí ddoobběě rroozzhhooddllaa
oo vvaalloorriizzaaccii ppeennzzíí oo 88,,66 %%,,
iinnffoorrmmoovvaallaa ttiisskkoovváá aaggeennttuurraa
TTAASSSS..

Potřebu takovéhoto zvýšení
starobních důchodů ruský lídr
zdůvodnil úrovní inflace. Ta
v minulém roce podle před-
běžných dat dosáhla 8,4 %
a blíží se šestiletému maxi-
mu, uvedla agentura Reuters.

»Dříve přijatá rozhodnutí
nepokryjí lidem výdaje
vyplývající z rostoucí inflace
v minulém roce,« sdělil Putin
na setkání se členy kabinetu.

»Proto navrhuji valorizaci
o něco vyšší, než je inflace,«
doplnil Putin.

Inflace v loňském roce
dvojnásobně převýšila cíl
ruské centrální banky a ros-
toucí spotřebitelské ceny se
podepisují na životní úrovni
lidí, podotkla agentura Reu-
ters. Putin přitom již léta sli-
buje, že dosáhne zvyšování
reálných příjmů domácností.

Penze nepracujících dů-
chodců byly od 1. ledna valo-
rizovány o 5,9 %, uvedla
agentura TASS. V průměru se
zvýšily na 18 521 rublů
(zhruba 5334 Kč).

Před parlamentními volba-
mi v minulém roce Putin
nařídil výplatu jednorázo-
vých sociálních příspěvků
a zvýšení platů ve veřejném
sektoru. Opatření vyšlo
nejméně na 500 miliard
rublů (144 miliard Kč)
a podle analytiků přispělo ke
zvyšování inflace, napsal
Reuters.

V roce 2018 Putin podepsal
zákon, který stanovil zvýšení
věku odchodu do důchodu
o pět let. Důvěra v jeho poli-
tiku pak podle státní agentury
VCIOM v roce 2019 rekord-
ně klesla na 31,7 %. ((ččttkk))

Ještě více rozštěpená levice
OO pprreezziiddeennttsskkoouu ffuunnkkccii ssee

vv dduubbnnoovvýýcchh vvoollbbáácchh vvee
FFrraanncciiii bbuuddee uucchháázzeett ii eexxmmii--
nniissttrryynněě sspprraavveeddllnnoossttii CChhrriiss--
ttiiaannee TTaauubbiirraaoovváá.. OOffiicciiáállnněě ttoo
oo vvííkkeenndduu ppoottvvrrddiillaa ppřřii zzaahháá--
jjeenníí ssvvéé kkaammppaanněě vv LLyyoonnuu,,
iinnffoorrmmoovvaallaa aaggeennttuurraa AAFFPP..

Taubiraová, která pochází
z jihoamerické Francouzské
Guayany, tak ještě více rozší-
ří roztříštěné pole více či
méně levicových kandidátů,
jichž se do voleb přihlásilo už
šest.

Devětašedesátiletá politička
byla ministryní spravedlnosti
v letech 2012-16 během pre-

zidentského mandátu Fran-
coise Hollandea a o prezi-
dentské křeslo se ucházela už
v roce 2002. Veřejnost si ji
spojuje například s bojem za
uzákonění sňatků pro homo-
sexuální páry, které nový
zákon umožnil v roce 2013.

Jejími soupeři budou z levi-
cových kandidátů například
zástupce Zelených Yannick
Jadot, radikálně levicový
bývalý europoslanec Jean-
Luc Mélenchon, socialistická
starostka Paříže Anne Hidal-
gová nebo komunista Fabien
Roussel. Podle předvolebních
průzkumů by každého z nich

volily jednotky procent voli-
čů.

Kandidatura Taubiraové
podle politologů ještě více
znepřehlední pole levicových
kandidátů, píše ČTK. Levice
jako celek může kvůli tomu
tratit a zavřít si vyhlídky na
možný postup některého levi-
cového politika do 2. kola
volby.

Největší šance na získání
křesla hlavy státu se dávají
současnému prezidentovi
Emmanuelu Macronovi, na
dalších třech místech jsou dva
krajně pravicoví a další pravi-
cová kandidátka. ((rrjj))

Nový jaderný ledoborec Sibir připraven
VVee ččttvvrrtteekk vvyypplluull nnoovvýý

jjaaddeerrnnýý lleeddoobboorreecc SSiibbiirr zz PPeett--
rroohhrraadduu,, kkddee bbyyll ppoossttaavveenn..
MMíířříí ddoo MMuurrmmaannsskkuu,, kktteerrýý ssee
ssttaannee jjeehhoo ddoommoovvsskkýýmm ppřřííssttaa--
vveemm aa ooddkkuudd vvyyrraazzíí nnaa ssvvoouu
pprrvvnníí pprraaccoovvnníí ppllaavvbbuu.. CCeessttaa
mmuu ppoottrrvváá 88--99 ddnníí..

»Posádku prvního sériového
ledoborce nové generace tvoří
zkušení mořeplavci, kteří tuto
cestu velmi dobře znají.
V oblasti Severního a Norské-
ho moře v současnosti panují
náročné podmínky, poryvy
větru dosahují až 30 metrů za
sekundu. Náš Štáb mořských
operací však kapitánovi dává
doporučení pro bezpečnou
trasu plavby,« uvádí první
náměstek generálního ředitele
společnosti Atomflot, Leonid
Irlica. Tato společnost provo-
zuje ruskou flotilu jaderných
ledoborců a představuje sou-
část ruské korporace pro ato-
movou energii Rosatom.

Protože jde o novou loď,
probíhají během plavby ještě
poslední zkoušky a pečlivé
sledování chování jejích systé-
mů, což bude pokračovat ještě
několik prvních měsíců ostré-
ho provozu. Podle plánů by
Sibir měl pár dní po tom, co
dorazí do Murmansku, vyrazit
na svou první pracovní plavbu.
Loď bude provozována
v západní oblasti Arktidy, tedy
v Ob-Jenisejské části Karské-
ho moře.

Sibir je první sériovou lodí
postavenou podle projektu
22220, před ním byla v roce
2020 uvedena do provozu
pilotní loď s názvem Arktika.
Stavba ledoborce Sibir trvala
šest let: v roce 2015 byl polo-
žen kýl, v roce 2017 byla zčás-
ti hotová loď spuštěna na vodu
a v prosinci 2021 byla předána
zákazníkovi, společnosti
Atomflot.

Loď má na délku 173 metrů,
na šířku 34 metrů a ponor 33,5
tisíce tun. Na lodních šrou-
bech má výkon 60 MW a sílu
mu dávají dva reaktory RITM-
200. Na čisté hladině dokáže
vyvinout rychlost až 22 uzlů
(zhruba 40 km/h.), v provozu
by měl vydržet minimálně 40
let a jeho posádku tvoří 54 lidí.

Netradiční plavidlo bylo
pojmenováno podle staršího
jaderného ledoborce. Původní
loď zahájila provoz v roce
1977 a jen o rok později se
stala prvním ledoborcem,
který celý rok pendloval mezi
přístavy Murmansk a Dudin-
ka. Jaderné ledoborce pomá-

hají nákladním lodím při plav-
bě polárními moři a jejich
výhodou je, že nemusejí pro-
voz přerušovat kvůli doplňo-
vání paliva. Výjimečně mohou
vydržet na moři i celý rok.

V roce 1987 původní ledo-
borec evakuoval vědce
z výzkumné stanice Severnyj
poljus 27, která driftovala na
ledové kře, a vysadil členy
další stanice Severnyj poljus
29. Během toho musel v květ-
nu doplout na Severní pól
a v té době tam panovaly
velmi náročné ledové podmín-
ky, takže se stal první hladino-
vou lodí, která tohoto bodu
v daném roce dosáhla. V roce
1992 byl ledoborec vyřazen
z provozu.

Arktika dovedla 
karavanu do Peveku
Už 1. ledna t. r. pak dorazil

do přístavu v sibiřském Peve-
ku zmiňovaný jaderný ledobo-
rec Arktika s karavanou
nákladních lodí. Během své
první tak dlouhé plavby
doprovodil lodě s nákladem
nezbytným pro investiční pro-
jekty v tomto odlehlém regio-
nu. »Jsme spokojení s průbě-
hem plavby směrem na
východ. Pilotní plavidlo nové

generace jaderných ledoborců
poprvé doplulo až na opačnou
stranu Ruska do přístavu
Pevek. Během této mise se
potvrdilo, že splňuje paramet-
ry, které jsme od něj na zákla-
dě projektu očekávali. Rozšíři-
li jsme tak zkušenosti, které
s touto novou lodí máme
a které nyní pomohou při plá-
nování další činnosti. Také
posádka mohla velmi přesně
zjistit, jaké jsou možnosti
nové lodě,« uvedl ředitel spo-
lečnosti Atomflot MMuussttaaffaa
KKaašškkaa..

Karavana vyrazila 18. pro-
since ze západní části Karské-
ho moře a tvořily ji tři náklad-
ní lodě (Jurij Aršeněvskij,
Inženěr Trubin a Polar King)
a dva ledoborce: jaderná Ark-
tika a diesel-elektrický Kapi-
tan Dranicyn.

Koncem prosince se loď
Polar King od karavany oddě-
lila u ostrova Nová Sibiř ve
východní oblasti Sibiře. Důvo-
dem bylo to, že náklad nalože-
ný na zbývajících lodích spě-
chal do Peveku. Každý z ledo-
borců tak pomohl při cestě do
přístavu jedné lodi.

Vykládání obou lodí trvalo
10 dní a během této doby se
Arktika vrátila pro Polar King
a doprovodí ho také do Peve-

ku. Následně se všechny tři
lodě s pomocí ledoborců vrátí
zpět na západ.

Zima přišla dřív
Oproti posledním sedmi

letům začalo polární moře

zamrzat o 14 dní dříve, což
způsobilo problémy pro lodní
přepravu. Už od poloviny
listopadu totiž lodě některými
oblastmi bez pomoci ledobor-
ce nepropluly a na různých
místech uvázlo přes 20 lodí.

Rosatom proto vytvořil ope-
rativní štáb pro řešení této
náročné situace, který k uváz-
nutým lodím vypravil jaderné
ledoborce. Z Peveku vyrazil
jaderný ledoborec Vajgač
s karavanou tří lodí, která se
rozšířila na osm. Později ji
převzal jaderný ledoborec Taj-
myr, který nákladní lodě
doprovodil až do Karského
moře, kde už mohly pokračo-
vat samy…

RRuusskkáá SSttááttnníí kkoorrppoorraaccee pprroo
aattoommoovvoouu eenneerrggiiii RRoossaattoomm
spojuje více než 340 podni-
ků, ve kterých pracuje při-
bližně 262 tisíc lidí. Struktu-
ru korporace tvoří čtyři
vědeckovýzkumné a průmy-
slové komplexy, podniky
jaderného palivového cyklu,
objekty jaderné energetiky
a flotila jaderných ledoborců,
která je jediná svého druhu
na světě. Rosatom je jediná
korporace na světě, jejíž sou-
částí jsou podniky komplet-
ního jaderného cyklu - od
těžby, zpracování a obohaco-
vání uranu přes projektování
a výstavbu jaderných elek-
tráren, výrobu paliva až po
vyřazování jaderných zaříze-
ní z provozu a nakládání
s radioaktivními odpady
a použitým jaderným pali-
vem včetně jeho přepracová-
ní. Celý svět to respektuje,
jen česká pětikoalice tím
pohříchu opovrhuje…

((rrjj))

Vykutálený Netanjahu zase kul pikle
KKoonnttrroovveerrzznníí pprraavviiccoovvýý iizzrraaeellsskkýý eexxpprreemmiiéérr

BBeennjjaammiinn NNeettaannjjaahhuu ttaajjnněě aa nneeúússppěěššnněě vvyyjjeeddnnáá--
vvaall ss ggeenneerráállnníímm pprrookkuurrááttoorreemm oo ppřřiizznnáánníí vviinnyy
vvee ssvvéémm kkoorruuppččnníímm pprroocceessuu.. NNaappssaall ttoo vvee ssttřřeedduu
iizzrraaeellsskkýý ddeennííkk MMaaaarriivv,, aallee NNeettaannjjaahhuu aannii úúřřaadd
ggeenneerráállnnííhhoo pprrookkuurrááttoorraa ttoo nneeppoottvvrrddiillii..

Netanjahu, který nyní vede parlamentní opozi-
ci, čelí obvinění ve třech odlišných kauzách,
v nichž jde mj. o ovlivňování vlastníků médií
a přijímání štědrých darů výměnou za politické
výhody.

Maariv se odvolal na zdroje obeznámené
s detaily. Podle nich chtěl Netanjahu vyjednat
přiznání s generálním prokurátorem Avichajem
Mandelblitem, který ve funkci po šesti letech
skončí 1. února. Vycházel z přesvědčení, že se
Mandelblit bude snažit skončit »s čistým sto-
lem« a kauzu uzavřít.

Několikatýdenní jednání
Jednání se odehrávalo v naprosté tajnosti,

trvalo několik týdnů, ale ztroskotalo na požadav-

cích generálního prokurátora. Mandelblit poža-
doval plné doznání k morálnímu pochybení,
podmínečný trest a pokutu. Takové doznání by
podle izraelských médií zřejmě ukončilo Netan-
jahuovu politickou kariéru.

Mandelblitův úřad k článku řekl, že »nezod-
povídá dotazy týkající se rozhovorů generálního
prokurátora, ať už se konaly, nebo ne… Tímto se
nepotvrzuje ani nepopírá nic z toho, co se zde
tvrdí,« uvedl vychytrale úřad.

Server The Times of Israel napsal, že informa-

ce Maarivu je první známkou toho, že se Netan-
jahu snaží dosáhnout dohody o přiznání viny.
Nebylo by to poprvé, co se pokoušel soudu
zabránit nebo ho ukončit. V roce 2019, kdy
Mandelblit vznesl obvinění, usiloval Netanjahu
o prezidentskou milost, která by mu zajistila
mírný trest v případě, že by musel z premiérské-
ho postu odejít. Netanjahu ale tuto informaci
samozřejmě popřel. Soudní proces s ním začal
v květnu 2020 a předpokládá se podle ČTK, že
potrvá několik let. ((rroomm))

Jaderný ledoborec Sibir s doprovodným konvojem vyplouvá z Petrohradu.

Jaderný ledoborec Arktika proplouvá zamrzlým mořem. FFOOTTOO –– EEsssseennttiiaall CCoommmmuunniiccaattiioonn ((22))
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Seriál Běžec Podblanicka se koná
každoročně od roku 2014. Sdružuje
běžecké podniky v jihovýchodní části
Středních Čech, jednotlivých závodů
se ale účastní běžci prakticky z celé
republiky. Vznik provázela myšlenka
podpořit zejména organizátory men-
ších regionálních běhů. Z řady z nich
jsou dnes poměrně velké podniky.
Druhou myšlenkou byla různorodost,
jsou zde běhy do vrchu, krosy, ale
i závody na dráze.

Součástí Běžce Podblanicka je již
od počátku také Karlovský kopcovák,
prvomájový běh s Haló novinami.
Ten se ale v posledních dvou letech
kvůli epidemii nemohl konat, takže
na jeho 30. ročník si musíme počkat
až do letošního května.

Epidemie v posledních dvou letech
opravdu nepěkně zamíchala se zámě-
ry organizátorů. Předloni se z pláno-
vaných závodů konala jen asi polovi-
na. Také počátkem minulého roku

jich bylo několik zrušeno případně
přeloženo na jiný termín. První tři
v dubnu a květnu se pak ještě musely
konat takzvaným distančním způso-
bem. Žel, Karlovský kopcovák mezi
nimi nebyl, protože se koná uprostřed
města a na poměrně malé ploše, kde
není možné zajistit odpovídající
hygienické podmínky.

Přesto se ale loni podařilo zorgani-
zovat 19 závodů. Byly to: Štěpánov-
ský trhák v Trhovém Štěpánově
(6 km), Běh na Veselý vrch v Pro-
střední Lhotě (6 km), Zručský májo-
vý běh ve Zruči n./S. (10,1 km), Čer-
čanský Chlum v Čerčanech (4,5 km),
Teplýšovický běh v Teplýšovicích
(15 km), Běh pro radost ve Zdislavi-
cích (9 km), Konopišťská desítka
v Benešově (10 km), Velíšskej pře-
spolňák ve Velíši (10 km), Běh na
Javorovou skálu v Sedlci – Prčici 
(6 km), Hvězdonice – Ondřejov 
(6 km), Běh na Kamenný stůl v Rata-
jích n./S. (8,5 km), Vlašimská pětka
na atletickém stadionu ve Vlašimi 
(5 km), Vlašimský posvícenský běh
ve Vlašimi (9 km), Neveklovské běhy
v Neveklově (5 km), Šustův běh
v Jankově (5 km), Benešovská desít-
ka v Benešově (10 km), Běh zámec-
kým parkem ve Vlašimi (8,5 km), Od
nevidím do nevidím ve Stříbrné Ska-
lici (12 km) a Podzimní běh lyžařů
v Senohrabech (8 km).

Každý závod byl v rámci jednotli-
vých věkových kategoriích bodován
– za 1. místo 21 bodů, za druhé 19, za
třetí 18 a dále sestupně až do 
20. místa. Každému účastníkovi se
loni započítávalo jedenáct nejlepších
umístění. Vyhodnocení celého seriá-
lu, tentokrát i za rok 2020, protože
předloni se nemohlo kvůli epidemii
konat, proběhlo v prvním prosinco-
vém týdnu na novém atletickém sta-
dionu v Benešově. Samozřejmě opět
za dodržení přísných protiepidemic-
kých opatření…

Dodejme ještě, že na řadě závodů
jsou i běhy pro dětské a dorostenecké
kategorie, proto je součástí seriálu
i tzv. Juniorka BP, pokrývající zpravi-
dla pět až šest podniků s největší
účastí omladiny. V jejím rámci se
vyhlašuje nejen soutěž jednotlivců,
ale i družstev.

A co nás čeká v seriálu letos? Hned
první den v roce proběhl tradiční

závod Novoroční Konopiště (5,4 km).
Tuto sobotu se pak koná super akce –
Zimní běh na Blaník – jeden z nejná-
ročnějších zimních krosů v České
republice (24 km, převýšení přes 
600 metrů). Celkem je napláno-
váno 23 závodů. Najdete je na 
www.bezecpodblanicka.cz.

IIvvaann CCIINNKKAA
FFOOTTOO –– aarrcchhiivv BBěěžžccee PPooddbbllaanniicckkaa

Ohlédnutí za Běžcem Podblanicka 2021

Benešovská desítka byla v polovině září odstartována z nového atletického stadionu; na něm pak v prosinci proběhlo
i celkové vyhodnocení seriálu.

Běh na Javorovou skálu ze Sedlce byl loni i součástí seriálu Maratonstav - český poháru v běhu do vrchu.Konopišťská desítka se běží v mírně zvlněném terénu kolem rybníka pod zámkem.

Šustův běh v Jankově je pohodová pětka kolem místních rybníků.

Stoupání na Chlum z Čerčan je doslova vrchařská lahůdka…

Start vlašimského Posvícenského běhu, jehož trasa je vedena v náročném
a členitém terénu.
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Běžecký sport nabízí dnes u nás již téměř nekonečnou řadu
příležitostí. Seznam závodů je opravdu dlouhý, mnohé jsou
pak i součástí běžeckých seriálů. Některé sdružují běhy
podle charakteru (vrchařské, krosy…), jiné jsou zase vázány
na určitý region. Jednomu takovému regionálnímu seriálu
vévodí bájná hora Blaník.

VÍTĚZOVÉ PODLE KATEGORIÍ
ŽŽeennyy
16-34 let NNiikkooll PPeettrráásskkoovváá ZZrruučč nnaadd SSáázzaavvoouu
35-44 let MMoonniikkaa VVyynnššoovváá BBeenneeššoovv
45-54 let AAnnddrreeaa AAddaammccoovváá VVllaaššiimm
55 a více let DDaaggmmaarr MMeerraaššiicckkáá BBrraannddýýss nn..//LL.. –– SSttaarráá BBoolleessllaavv
MMuužžii
16-39 let SSttaanniissllaavv ŠŠiibbrraavvaa ZZrruučč nnaadd SSáázzaavvoouu
40-49 let DDaanniieell ČČaassttvvaajj MMnniicchhoovviiccee
50-59 let RRuuddoollff JJáánnooššííkk VVllaaššiimm
60-69 let IIvvaann CCiinnkkaa BBeenneeššoovv
70 a více let JJoosseeff RRůůžžiiččkkaa BBuukkoovváá--PPrraavvoonníínn



POČASÍ

DDNNEESS bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle slabé sně-
žení nebo mrholení, od vyšších poloh i mrznoucí. Večer místy tvorba
nízké oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 11 aažž 55 °°CC, v 1000 m na
horách kolem --22 °°CC. Na západě vítr slabý, jinde mírný severozápadní
33--77 mm//ss, se bude měnit na jihozápadní a postupně zeslábne.

ZZÍÍTTRRAA bude zataženo nízkou oblačností, zpočátku místy mlhy,
i mrznoucí, ojediněle mrznoucí mrholení. Postupně místy polojasno
až skoro jasno. Večer od severozápadu přibývání oblačnosti a na
horách sněžení. Noční teploty 11 aažž --33 °°CC, při zmenšené oblačnosti až
--77 °°CC, denní teploty 00 aažž 44 °°CC, při slunečním svitu až 77 °°CC. Zpočátku
slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr 22--66 mm//ss.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

l Dnešního dne se dožívá krásného životního jubilea 90 let pan 
IInngg.. ČČeenněěkk KKAADDLLEECC z Prahy, dlouholetý člen strany. Přejeme mu
do dalších let pevné zdraví, životní pohodu a neutuchající elán. Man-
želka Zdeňka s rodinou. RR2222001122

RECEPT PRO TENTO DEN

Tvarůžková česnečka 
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 1 paličku česneku, 3 cibule, 3 brambo-

ry, 300g Olomouckých tvarůžků, 150g slaniny, sůl,
majoránku, kmín, 1,5 litru vody.

Slaninu nakrájenou na kostičky v hrnci vyškvaříme
a osmahneme na ní na plátky nakrájenou cibuli. Zalije-
me vodou, přidáme na kostky nakrájené brambory, kmín
a sůl. Vaříme do změknutí brambor. Teprve nyní polév-
ku ochutíme majoránkou a prolisovaným česnekem.
Rozdělíme do žáruvzdorných misek a do jednotlivých
porcí přidáme nakrájené tvarůžky. V předehřáté troubě
krátce zprudka zapečeme. Případně můžeme tvarůžky
nakrájet na kousky, dát do talíře a zalít vroucí polévkou.
Podáváme s krajíčky chleba nebo topinkami.

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouuccee ((rreecceepptt čč.. 1144//2222))

Z HISTORIE

11888822 nar. RRuuddoollff VVEEJJRRYYCCHH, český malíř,
grafik a ilustrátor (zemř. 18. 2. 1939)

11888822 nar. AAllaann AAlleexxaannddeerr MMIILLNNEE, anglický
spisovatel, autor knih pro děti (zemř. 31.
1. 1956)

11889922 nar. OOlliivveerr HHAARRDDYY, americký filmový
komik (zemř. 7. 8. 1957)

11992222 nar. MMiillaann JJUUNNGGMMAANNNN,, český literární
kritik, publicista a překladatel (zemř. 27.
1. 2012) 

11992222 zemř. FFeerrddiinnaanndd PPEEČČÍÍRRKKAA,, český lékař,
specialista na dermatologii a venerologii
(nar. 27. 5. 1859)

11993322 nar. VViilliiaamm BBUUKKOOVVÝÝ, slovenský
hudební skladatel (zemř. 31. 7. 1968)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe V. Obr a dítě - 1. část. Italský
krimi seriál (2019) 0099..5555 První republika II
(2/13). Původní dobový seriál 1100..5500 Úsměvy
přímo pohádkové 1111..3300 AZ-kvíz. Soutěž pro
každého
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Udá-

losti v regionech plus 
12.30 Sama doma. Být doma neznamená

hloupnout
14.00 Všechno, co mám ráda. Inspirativní

magazín 
14.30 Bloček. Povídka z cyklu Bakaláři 1998
14.50 My všichni školou povinní (2/13). Rovný-

ma nohama. Pamětnický seriál (1984)
15.50 Na krok od nebe V. Obr a dítě - 2. část.

Italský krimi seriál (2019)
16.45 Cestománie. Dánsko: Větrné království
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
1188..0000 UUddáálloossttii vv rreeggiioonneecchh
18.25 Kde domov můj? Zábavná vědomostní

soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 JJaann PPaallaacchh. Koprodukční film 
2222..1100 NNeevviinnnnéé llžžii.. Druhý dech. Ztratil jsem

postavení, ale nechci ztratit svůj život.
Každý má někdy důvod neříct pravdu 

23.29 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromi-
liony

23.30 Komisař Moulin. Simulant. Epizoda z fran-
couzského kriminálního cyklu (1991)

0011..0000 Sváteční slovo 0011..2255 Zajímavosti z regionů
0011..5500 AZ-kvíz 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby
naší doby 0055..1155 Černé ovce 0055..3300 Události
v regionech

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: My, chytří primáti (1/3).
Setkání s rodinou 0099..2200 Největší apokalypsy dějin:
Ztracené město Heliké 1100..1155 Tanky v pekle bojů:
Nadvláda ocelových obrů 1111..1100 Svět Pygmejů
12.05 Náš člověk na Havaji
12.25 Nedej se plus
12.50 Nedej se: 30 let neklidu
13.20 Zvířata ve válce (1/2). Francouzský doku-

mentární cyklus
14.10 Tajemství 2. sv. války: Bombardování

Německa. Britský dokumentární cyklus
15.05 Království divočiny: Medvěd hnědý. Japon-

ský dokumentární cyklus
15.30 Sto divů světa (3/13). Francouzský cyklus

dokumentů
16.25 Tajemná planeta: Obři Karibského moře

(2/5).Americký cyklus
17.15 Polosvět veksláků.Vražda všehoschopného

kmotra Františka Mrázka. Nový dokument
18.05 Do země lovců lebek. Španělský doku-

mentární film
19.00 Běžkotoulky
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 VViinnnneettoouu aa mmííššeennkkaa AAppaannaaččii. Film na

motivy románů Karla Maye vznikl v kopro-
dukci západního Německa, Jugoslávie a
Itálie (1966)

21.35 Nová šichta. Intimní a zároveň humorný
časosběrný portrét horníka z dolu Paskov

23.10 Letecké katastrofy: Tvrdé přistání
0000..0000 Velká vlastenecká válka: Útok na západ
0000..5500 Člověk plus - budoucnost našich smyslů:
Sluch (3/5) 0011..4400 Přiznání (3/6) 0022..2255 Jak se žije
komparsistům podle Petra Zelenky 0022..4455 Před
půlnocí 0033..1100 Raketoví modeláři Marek a Martin
Pavkovi 0033..3355 Křesťanský magazín 

0055..5555 Snídaně s Novou. Váš náskok po celý den
0088..5500 Novashopping 0099..0055 Ulice (4186). Původní
český seriál (2021) 1100..0000 Specialisté (64).Ztraceno
v paměti. Český kriminální seriál (2019) 1100..5555 Na
lovu.Televizní kvíz 1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,,

PPooččaassíí
12.30 Krok za krokem V (22).Pátá řada americké-

ho seriálu (1995)
12.50 Gympl s (r)učením omezeným (77). Odha-

lení. Komediální seriál (2013) 
14.05 Mentalista (8). Tenká červená linie.Americ-

ký krimi seriál (2008) 
15.00 Kriminálka Miami VII (4). Běsnící kanibal.

Kanadsko - americký kriminální seriál
(2008)

15.55 Kriminálka Miami VII (5). Bomba. Kanadsko
- americký kriminální seriál (2008)

16.57 Odpolední Počasí
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovvii--

nnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4187).Možná je to vaše ulice.Možná

jste to vy. Původní český seriál (2021)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((33)).. Pohádko-

vou výhru 2 500 000 korun ale může vyhrát
pouze jeden. Kdo se stane vítězem?

22.45 Policie Chicago IV (1).Sila.Čtvrtá řada ame-
rického krimi seriálu (2016/2017) 

23.40 Kriminálka Miami VII (4). Běsnící kanibal.
Kanadsko - americký kriminální seriál
(2008)

0000..3355 Kriminálka Miami VII (5). Bomba. Kanadsko -
americký kriminální seriál (2008) 0011..2255 Mentalista
(8).Tenká červená linie 0022..0055 Policie Chicago IV (1).
Sila 0033..0000 Na lovu 0033..4455 Gympl s (r)učením ome-
zeným (77). Odhalení 0044..4455 Novashopping  

0066..1100 Primáček Příhody Bolka a Lolka (24,25) 0066..3300
Jen počkej, zajíci! 0077..0000 Nový den.Všechny informa-
ce pro úspěšný start vašeho dne 0077..5500 SHOWTIME
0088..1155 M.A.S.H (77) 0088..4455 M.A.S.H (78) 0099..1155
M.A.S.H (79).Americký válečný seriál (1972 – 1982)
0099..4455 DREAM TEAM - Mistři dílny. Originální zábav-
ná reality show 1111..0055 Jak se staví sen - extra  
12.05 Walker, Texas Ranger VII (1). Svatba 2/2.

Americký akční seriál (1998)
13.00 Jake a tlusťoch V (18)
13.55 Policie Hamburk X (23)
14.50 Námořní vyšetřovací služba (23)
15.50 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospo-

dách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
16.55 Policie v akci. Reální policisté, případy uka-

zující skutečný život a volání o pomoc
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 ((115544)).. Malá službička. Boj o

záchranu lomu jde do finále a rozjíždí se
ve dvou liniích. Janek se rozhoduje vyu-
žít nejsilnější kalibr, svoje známosti a
kontakty. Lída chce bojovat tím, co umí
nejlépe – intrikou. Plesníková překvapí
Toma a Eriku přáním, aby se vzali

21.35 7 pádů Honzy Dědka 
22.40 7 pádů Honzy Dědka 
23.50 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospo-

dách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
0000..5500 Policie v akci 0011..4400 Námořní vyšetřovací
služba (23). Pomsta 0022..2255 Jake a tlusťoch V (18).
Nemohu uvěřit, že tě ztratím 0033..1155 Policie Hamburk
X (23). Poslední slova 0044..0000 Jak se staví sen 0055..2200
Pohoda u krbu 

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 1177.. lleeddnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Bulharsko lev 1 BGN 12,512
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,380
Dánsko koruna 1 DKK 3,288
EMU euro 1 EUR 24,470
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,251
Kanada dolar 1 CAD 17,128
Maďarsko forint 100 HUF 6,872
Norsko koruna 1 NOK 2,456
Polsko zlotý 1 PLN 5,408
Rumunsko leu 1 RON 4,949
Rusko rubl 100 RUB 28,004
Švédsko koruna 1 SEK 2,375
Švýcarsko frank 1 CHF 23,461
Turecko lira 1 TRY 1,601
USA dolar 1 USD 21,461
V. Británie libra 1 GBP 29,283
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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 Pet-
rem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Příběhy slavných značek. PRAKAB 1188..3300 Srdcov-
ky od Dvojky 1199..5500 Hajaja. Jana Ozoráková: Kronika kromobyčejných dobrodružství
Papučáků (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to vidí... 2211..0000 Česká
dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování. Josef Škvorecký a Jan
Zábrana: Vražda se zárukou 11/12 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na
pokračování. Jiří Gruša: Dotazník (18/18) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem
2200..0000 Večerní drama. Luigi Santucci: Dítě čarodějky 2200..4488 J. S. Bach 2211..1155 Aka-
demie. Darius Milhaud a manželé Lejskovi 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Zuzana
Brabcová: Rok perel (1/9) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1100 Klenot TV 1122..3355 Teleshopping Soukup shop 1122..5500 Česká
tajenka 1133..2255 Nikdo není perfektní. Jak chytrý je český národ? 1144..2255 Kurňa, co to je?
Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba 1155..3300 Roztoč to! Staročeská pouť
a principál Aleš Cibulka! Velká soutěž! 1166..3300 Popelka. Čtyři soutěžící se pokusí změnit
z popelek v krásné princezny 1177..2255 Soudkyně Barbara. Skutečné příběhy ze soudních
síní 1188..3300 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist 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 aktuál-
ní 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

Tajenka z pondělí zní Shetlandský

SVÁTEK MÁ DNES VLADISLAV/VLADISLAVA, 
ZÍTRA DOUBRAVKA

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Hranice bez hranic. Osoblažsko 0088..5555
Šahrazád. Pohádka na motivy příběhů Tisíce a
jedné noci (1985) 0099..5500 Moravanka na cestách.
Hudebně zábavný pořad (1988) 1100..5500 Bolkoviny
(2004) 1111..3355 Planeta záhad: Ztracené civilizace
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Holub zahradníkem
12.55 Putování za písničkou. Doubravanka a její

jihočeské rybářské písničky (2008)
13.25 Felixír. Hudebně zábavný pořad s Taneč-

ním orchestrem Československého roz-
hlasu dirigovaným Felixem Slováčkem
(1990)

14.15 Vydržte až do půlnoci! Hlavní silvestrovský
pořad roku 1973 uvádějí Josef Kobr a
Oldo Hlaváček

16.00 Chvíle pro písničku. Hity druhé poloviny
20. století 

16.15 Taková normální rodinka (2/8). Před svat-
bou. Legendární komediální seriál o rodin-
ném soužití několika generací (1971)

17.15 O poklad Anežky České. Soutěžní hra
(1998)

17.55 Salón Eliott (8/12). Britský seriál (1991)
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Soutěžní hru, ve které je humor důle-

žitější než výhra, uvádí Pavel Zedníček
(1999)

20.50 Felix 70. Narozeninový galakoncert muzi-
kanta a dirigenta Felixe Slováčka k jeho
životnímu jubileu

21.45 Salón Eliott (9/12). Britský seriál (1991)
22.35 Zprávy v českém znakovém jazyce
22.50 Hranice bez hranic. Osoblažsko
23.15 Planeta záhad: Ztracené civilizace
23.30 O poklad Anežky České
0000..1100 Rajské zahrady 0000..3300 Sváteční slovo husit-

ského faráře Miroslava Kubíčka
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PV9 žije! Mladí komunisté se pustili do úklidu, rekonstrukce a přípravy prostoru, který budou v budově
ÚV KSČM využívat k nezávislé umělecké tvorbě, produkci audio i video obsahu, k setkávání, workshopům
a diskuzím. Více informací již brzy! ((pppp)) FFOOTTOO -- PPaavveell SSTTEERREECC

VIZI všem!
VVáážžeennéé ččtteennáářřkkyy,, vváážžeenníí ččtteennáářřii,,

příloha VIZE mladých začíná pomalu, ale jistě
plnit svou očekávanou funkci, tedy rozdmýchávat
diskuzi nad tématy, která se dlouhodobě odsou-
vala do ústraní. Článek Luboše Petříčka, ve kte-
rém vyzýval Odborové sdružení Čech, Moravy
a Slezska, aby se otevřelo veřejnosti, která při
snaze o kontakt naráží na různé překážky, vyvo-
lalo reakci výkonného tajemníka OS ČMS. Ta
však vyšla na webovém portálu jiného periodika
(Komunistický list Dialog). Věříme, že i přes
emoce, které článek vyvolal, dojde časem k raci-

onálním krokům, které vyjdou vstříc všem pracujícím, kteří hledají pomoc.
A moc rádi budeme jako základní organizace mladých v rámci OS ČMS
nápomocni. 

V těchto dnech si připomínáme výročí úmrtí Vladimira Iljiče Lenina. Ač
by se mohlo zdát, že vztah k jednomu z nejvýznamnějších pokračovatelů
Karla Marxe bude mít komunistická strana vyjasněný, úplně tomu tak není.
Proto jsme se rozhodli věnovat jeho odkazu celou stranu. Nesnažíme se
o žádnou hlubokou analýzu jeho díla. Ta by se konečně nevešla ani do prů-
měrné knihy. Snažíme se vlastními slovy postihnout, co dělá Lenina aktu-
álním pro dnešek, zda a jak se k němu v dnešní vyhroceně antikomunistic-
ké době vztahovat. Jak se nám to podařilo, posuďte sami. 

Skvělou zprávou je, že se nám pro spolupráci na tvorbě VIZE podařilo
získat mladou soudružku ze Slovenska, která je umělecky velmi nadaná.
Minulý týden jste se mohli seznámit s její básní k výročí zavraždění Rosy
Luxemburgové, dnes se můžete pobavit nad jejím vlastnoručně kresleným
komiksem. Naším přáním je, aby se úterní příloha stala zdrojem užitečných
informací, zábavy, ale i seberealizace mladých lidí. Bez nich se utopíme
v šedi stereotypu. Až tedy dnešní číslo dočtete, prosím, pošlete jej dál svým
dětem, vnoučatům, studentům nebo je nechte položené v čekárně, v kadeř-
nictví, hoďte do schránky sousedům. Zkrátka PŘEDEJTE VIZI DÁL.
Někde tam venku jsou lidé, kteří na ni čekají. Jen o tom zatím třeba nevě-
dí.

Na závěr mi dovolte ještě jednou se vrátit k V. I. Leninovi. Při dalších dis-
kuzích nad osudem Haló novin mějme na paměti jeho slova: »Noviny, které
zůstávají pozadu, jsou mrtvé. Noviny musí kráčet přede všemi. Monotón-
nost a zaostávání jsou s činností novin neslučitelné.« 

Nebojte se tedy do jejich tvorby zapojit také. Je to jeden z mála nástrojů,
jejichž prostřednictvím se můžeme vzájemně nejen informovat, ale i orga-
nizovat a mobilizovat. A věřte, že doba, kdy to budeme potřebovat, přijde.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Horská dráha České
pirátské strany

Minulý týden skončilo jedno zásadní období
Pirátské strany. Celý její příběh je ale velmi zásad-
ní pro každého, kdo chce do politické strany vstu-
povat nebo nějakou politickou stranu zakládat.
Čeští Piráti totiž vycházeli z celé řady principů
a idejí, které ve své době byly podle mého velmi
nosné. Tím prvním byla digitalizace. 

Opravdu se zdálo, že když se věci řeší on-line,
tak je vše rychlejší a srozumitelnější. I když na
mnohé lidi působili zakladatelé strany jako parta
ajťáků, kterými často i byli, tak dokázali odhad-
nout, jakým směrem se mladá generace voličů
posouvá, a téma digitalizace tak padlo na úrodnou
půdu. Internet se na nějaký čas opravdu stal jejich
mořem. Dalším tématem Pirátů byla transparent-
nost, boj proti kumulaci funkcí a samozřejmě také
legalizace marihuany. To vše působilo v roce
2009 jako tak dlouho očekávaný svěží vítr
na české politické scéně. 

No a v době Nečasovy vlády pak
nebylo pro Piráty těžké působit jako
strana ostře opoziční, rebelská a soci-
álně citlivá. Pomyslnou korunu všemu
nasadil Ivan Bartoš, který se postavil
do čela strany. Třicetiletý mladý muž,
který měl na jedné straně formální
vzdělání a řadu předpokladů
pro politickou práci a na straně
druhé alternativní image a kul-
turní kapitál rebela, harmonikáře
a fanouška elektronické hudby. Tím
dokonale skloubil to, co v té době
Pirátská strana představovala. Celá
image strany jako kdyby křičela, chceme to
dělat jinak, neotřele, mladě a dobře. 

A tak začala růst. Vstupovali noví členové, vzni-
kaly republikové buňky a rostly preference. Nejdří-
ve postupně, ale pak, když se ukázalo, že strana
opravdu funguje, tak i růst začal být strmější.
V roce 2017 přišel triumf. Přes deset procent ve
volbách, dvacet dva poslanců a také obrovský
finanční příspěvek od státu. Bohužel v ten stejný
moment se na povrch začíná dostávat ten největší
problém českých Pirátů. To strašidelné slovíčko,
kterého se každý politik bojí jako čert kříže -
IDEOLOGIE. 

Pirátům se totiž, jako jedné z mála stran v ČR,
podařilo žádnou nemít. Proto do ní mohli vstupovat
lidé, kteří si byli politicky a ideologicky velmi
vzdálení. Na jedné straně libertariáni, toužící po
minimalistickém státu a co nejsvobodnějším trhu,
a na druhé straně anarchisté, toužící po decentrali-
zaci a komunalismu. A pak to všechno, co se mezi
to vejde. V jedné straně se tak potkaly vlajky anti-
fy a bitcoin. Do toho bylo třeba se postavit do opo-
zice proti vládě Andreje Babiše, což ale šlo jen po
boku pravicových konzervativců z ODS, KDU-
ČSL a TOP09. 

Piráti tak šli do své první velké politické bitvy po
boku těch, proti kterým slibovali bojovat při svém
vzniku. S penězi a mocí také začali přicházet vnitř-
ní boje. Rebelství nahradil kompromis, otevřenost
a neomezenou svobodu omluvy za staré výroky,

otáčení kormidla podle veřejného
mínění a snaha stát se
stranou úplně všech.
Poslední tečkou pak
bylo účelové spojenectví

se STAN. Rebelové z Pirátů
se stali partnery té nejnudněj-

ší strany na českém politic-
kém nebi. Skok do bahna

pragmatismu byl
dokončen, výsle-
dek ve volbách byl

zdrcující a Piráti se
stali slepým střevem

nově vzniklé asociální
pravicové vlády. 

Epilogem se stalo Celostát-
ní fórum, na kterém stárnoucí

rebel bez příčiny Ivan Bartoš bez problému obhájil
svou pozici lídra. I teď dokonale reprezentuje Pirát-
skou stranu. Je bez elánu, už zahodil všechny svoje
rebelské a revoluční názory a je to jenom další
nudný čtyřicátník. Jenom mu na hlavě pořád zbývá
pár dreadů jako vzpomínka, že kdysi byl v nějakém
smyslu proti systému. Ponaučení pro všechny tedy
je, že revoluci bez ideologie dělat nejde a pokus
o apolitickou politiku vždy končí jenom podivnou
křečí. AArrťťoomm KKOORRJJAAGGIINN

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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Inspirace v dialogu 1122

Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žít!
V. I. Lenina, jehož 98. výročí

úmrtí si 21. ledna připomínáme,
není potřeba dlouze představovat.
I když možná ano, protože když si
přečtete heslo »Lenin« ve slovníku
před rokem 1989 a po něm, nabude-
te snadno dojmu, že jde o dvě úplně
jiné osobnosti. Přes 30 let hanobení
všeho předlistopadového pokřivilo
mj. pohled na významné osobnosti
komunistického hnutí. Je samozřej-
mé (a nebylo by to ani dialektické),
že nelze na žádnou z významných
postav dělnického hnutí pohlížet
zcela nekriticky. Kult osobnosti
jsme zavrhli již dávno, na rozdíl od
současných liberálů v případě Vác-
lava Havla, kterého namísto balza-
mování neváhali rovnou oživit
v podobě hologramu hlásajícího
pravdu a lásku zfanatizovanému
Václaváku.

Vzhledem k výše zmíněnému
výročí V. I. Lenina proběhla mezi
mladými členy strany diskuze nad
tím, jak se každý jeden vztahuje
k jeho odkazu a osobnosti. Sama
považuji odkaz V. I. Lenina za
velmi aktuální pro dnešek. Z vel-
kých historických postav i událostí
se musíme umět poučit, vzít si
z nich to pro dnešní praxi použitel-
né a podrobit analýze to, co z dneš-
ního pohledu považujeme za pro-
blematické. Lenin ve svém díle
dokáže pomoci s pochopením
Marxe a každému se zájmem
o myšlenky komunismu bych dopo-
ručila přečíst si alespoň pár základ-
ních prací jako Tři zdroje a tři sou-
části marxismu (1913), Stát a revo-
luce (1917), Dětská nemoc levičác-
tví v komunismu (1920), Co dělat?
(1902). 

Lenina je dobré vnímat také jako
průkopníka, a to hned v několika
oblastech. Svou praxí pomáhá
pochopit vedoucí roli komunistické
strany v obraně zájmů pracujících.
Na to jsme v KSČM v průběhu let
zapomněli a nebylo by možná od
věci si tento princip zopakovat. Pak
bychom možná vzdali snahu zavdě-
čit se všem a soustředili své síly na
oslovení těch skutečně utlačova-
ných, kteří v kapitalismu reálně
trpí. Lenin byl také nesmlouvavý
k revizionistům revoluční teorie
a oportunistům. I tady se máme
čemu učit v dnešní vnitrostranické
praxi, kde kádrová kvantita převa-
žuje nad kvalitou.. 

Lenin také dokázal pozvednout
v dělnické třídě své doby třídní
vědomí, pochopení sounáležitosti
vykořisťovaných a vyburcovat ji
k činům, které šokovaly celý svět.
Budiž nám tento fakt vztyčeným
prstem nad naší zaslepeností při
propagaci KSČM jako pouhé voleb-
ní strany. V. I. Lenina je možno ana-
lyzovat, kritizovat, ale nikdy
nesmíme přistoupit na to, aby
nám dnešní elity diktovaly,
zda se k němu máme nebo
nemáme hlásit, případně
jak. Pokud totiž na tuto
hru přistoupíme, bude
to znamenat ignorová-
ní kvalitního teore-
tického základu
cesty k osvobození

člověka a staneme se spolupachate-
li útlaku.

A teď už nechme zaznít hlasy
mladých komunistů...

Lenin mi přijde i v současnosti
nejlepším praktikem, který uměl
myšlenky Marxe prodat a vysvětlit
lidem. To je to, co nám docela
chybí. ((JJKK))

V tom momentě, kdy se zřekne-
me Lenina, tak se de facto zřekne-
me i toho označení komunistická
strana, co dosud máme v názvu. 

((JJVV))

Lenin ukázal správnou cestu pro-
letářským masám celého světa, jak

si vydobýt moc a zvítězit. Bez
Leninových vůdčích schopností,
vysoké inteligence a oddanosti
myšlenkám Komunistického mani-
festu by se nikdy nepodařilo vybu-
dovat stát dělníků a rolníků. Proto
ho komunisté po celém světě vní-
mají jako svou autoritu a idol, který
dal marxismu správný a pragmatic-
ký směr - proto komunistické strany
celého světa přijaly tezi marxismu-
leninismu, jak se hlavní pokrokový
proud společnosti nazýval po Leni-
nově smrti. ((AANN))

Asi bych byl pro to si Lenina při-
pomínat, jinak se můžeme klidně
sloučit zpět do sociální demokracie.
Programem tam už většinově jsme.

((PPMM))

Glorifikováním Lenina to zabije-
me totálně. V kontextu ruské, tvrdě
totalitní monarchie se dá sice
mnohé ospravedlnit (a mnohé ne)
a pochopit a něco i plně akceptovat,
ale v realitě dnešní situace je to
nepoužitelná cesta. ((JJBB))

KSČM by především měla vní-
mat Lenina v kontextu jeho doby
a sociální situace. Jako marxistu
a revolucionáře, který se snažil
prosadit sociálně spravedlivější
společnost v zaostalém Rusku.
Také jako teoretika, který se sna-
žil Marxovu práci dále rozvíjet.
Jako premiéra prvního socialistic-
kého státu na světě. Také jako
antidogmatika, člověka pevně sto-

jícího si za vlastními názory a člo-
věka, který tvrdě bojoval proti
konzervativním přežitkům carské-
ho Ruska, za rovnost pohlaví
a svobodu každého dělat si
v osobním životě, co chce.
V neposlední řadě jako člověka,
který jako (ze zdravotních důvo-
dů) od reálné moci odstavený pre-
miér byl nucen psát dopis proti
svému dlouholetému blízkému
spolupracovníkovi Stalinovi,
který ve svých rukou koncentroval
příliš velkou moc. Z čehož plyne,
že otázku koncentrace moci a její
nezávislé kontroly podcenil. 

((MMKK))
PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, ppřřeeddsseedd--

kkyynněě KKoommiissee mmllááddeežžee ÚÚVV KKSSČČMM
FFOOTTOO –– PPiixxaabbaayy//AAddaamm NNAAIINNAARR

Dnešní mladí se dožijí komunis-
tické společnosti. Jsem si jist, že
takto by dnes reagoval Lenin na
otázku reportéra k reálnosti komu-
nismu jako nového světového řádu.
Proč? V současnosti jsou materiálně
technické podmínky ve společnosti
daleko příznivější a přímo vybízejí
k novému uspořádaní společnosti.
Tak, jako bych mohl poznamenat,
kolik bahna se povedlo nahrnout
vládnoucí buržoazii na jeho odkaz
za vydatného přispění i těch, co se
mnohde mnohdy nazývali pokračo-
vateli jeho odkazu. 

Škoda, že dnešní pracující člověk
má málo času na to se opravdově učit

komunismu, který je ze
své podstaty osvobozují-
cím světonázorem. Je to
jak kvůli nedostatku vol-
ného času v důsledku pra-
covního vytížení, tak také
kvůli odvádění jeho
pozornosti na zástupná
témata či virtuální realitu,
nahrazující u velké masy
lidí jiné opium lidstva,
a to náboženství jako
nástroje vládnoucí třídy.
Není se čemu divit, že dnes je díky
panujícímu kapitalismu zásadně ome-
zen vývoj pro všestrannou humaniza-
ci společnosti i všestranný rozvoj člo-

věka. Kapitalismus je
doslova protikladem
mít společné: mít půdu,
továrny a především
práci sloužící celé spo-
lečnosti bez vykořisťo-
vatelů a vykořisťova-
ných, ku prospěchu
celé společnosti.
V kapitalistické společ-
nosti stále platí, jak
řekl Lenin, že tato stará
společnost je založená

na zásadě, buď ty odíráš druhého,
nebo ten druhý odírá tebe. Tato spo-
lečnost je totiž založená na třídách.
Pojem třídy Lenin vysvětluje geniál-

ně jednoduše. TTřřííddyy jjssoouu ttoo,, ccoo jjeeddnnéé
ččáássttii ssppoolleeččnnoossttii ddoovvoolluujjee ppřřiissvvoojjoovvaatt
ssii pprrááccii ččáássttii ddrruuhhéé..

Není divu, že soukromé vlastnic-
tví výrobních prostředků, tedy i zisk
nadhodnoty z práce lidí, kteří mají
jen vlastní pracovní sílu, je nám nyní
předkládáno jako vysoce morální.
Ti, co tomu aktivně oponují, jsou
v lepším případě dehonestováni, či
různě umlčeni. To, jakým způsobem
se většinově v rámci dnešní výuky
historie nakládá s informacemi
nejen o Leninovi, je důkazem urput-
né snahy udržet vykořisťovatele
u moci. Buržoazní morálka podla-
mující schopnost neprivilegovaných

umět se postavit za svá práva je vště-
pována jako ta správná, morální
a pravdivá. Naproti tomu komunis-
tická morálka je taková morálka,
která slouží boji práva vykořisťova-
ných, která sjednocuje pracující
proti jakémukoli vykořisťování.
Chceme-li, aby se lidská společnost
povznesla výše a aby práce byla
osvobozena od vykořisťování, je
nutná pro každého komunistu, který
to myslí s komunismem vážně, jed-
notná solidární kázeň a uvědomělý
boj vedoucí lidové masy k dalšímu
historickému úspěchu.

MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK,, ppřřeeddsseeddaa 
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Divoký týden Arťoma Korjagina
Minulý týden bych já osobně ozna-

čil jako týden »hrdinů«. Nejdřív hrdi-
na Rakušan. Ten osm let plival jed na
našeho nejmilovanějšího oligarchu
Babiše, že je ve střetu zájmu, že má
peníze ulité, kde jenom může, a že
šmelí dotace. No a hned, jak se dostal
k lizu, tak na něj vylezlo, že mu od
trestně stíhaných divnopodnikatelů
chodí miliony na stranický účet. Pení-
ze pěkně ulité na Kypru. Možná, že
nějakým zázrakem narazil Rakušan
na podnikatele, kteří sice dělají
podivné machinace, ale když jde

o podporu pravdy a lásky, tak klidně pošlou pár milionů a nic za to
nebudou chtít. Ale nutno říct, že Rakušan si s Babišem moc nezadá.
Prý se nic vracet nebude a nikdo o ničem nic nevěděl a ta částka taky
nesedí. K této partě se přidal jejich kámoš Farský. Ten rovnou řekl, že
tedy poslancování je fajn věc, ale že on dostal stýpko v USA, aby mohl
v klidu promýšlet, jak by se dal ten skvělý americký model co nejlépe
napasovat na EU, a na osm měsíců vyráží za velkou louži. Škoda, že
se o tom před volbami zapomněl zmínit lidem, kteří ho třeba volili, ale
asi si to potřeboval opravdu pořádně rozmyslet. Jo, a prý kdyby se
třeba náhodou hlasovalo o něčem důležitém, tak by tedy přiletěl. 

Dalším velkým hrdinou minulého týdne je rozhodně Djokovič. Ten
sice přiletěl do Austrálie bez potřebných dokladů a byl poslán austral-
ským imigračním úřadem domů, ale u něj to je jiné než u všech ostat-
ních migrantů, protože on hraje tenis, a jak dobře víme od Václava
Klause, tenis je pravicový. Takže se za něj postavila celá úderka z Tri-
kolory. Řeči o suverénních státech a o tom, že si každý má hlídat svoje
hranice, musely jít na chvíli stranou, protože v detenčním centru výji-
mečně seděl někdo, kdo je bohatý a slavný. 

Posledním hrdinou je pak Zdenda Hřib. Ten dostal jakési ocenění
v EU, asi za to vyvěšování vlajek, a pochlubil se tím snad úplně všude,
kde to šlo. Škoda, že většinou končí na posledních místech v oblíbe-
nosti a důvěryhodnosti hejtmanů, ale proč se snažit udělat dojem na
svoje občany, když můžeš dostat pěkný diplom od nějaké evropské
neziskovky. No, tak uvidíme, co přinese ten další týden, už teď trnu.

Lhát se zkrátka musí
Začátkem ledna uvedla Česká televize

v hlavním vysílacím čase film Agnieszky
Hollandové Šarlatán. Dílo z roku 2020,
které bylo nominováno na řadu prestižních
cen, popisuje život českého pří-
rodního léčitele Jana Mikoláš-
ka, tedy skutečně existujícího
člověka. Logicky bych tak oče-
kával životopisný film, ostatně
tak byl i uváděn, o někom, kdo
dnes již upadl takřka do zapo-
mnění, ačkoliv byl svého času
velice známý a uctívaný. Jenže
to by nesmělo být u nás a auto-
ři by se i na tomto tématu
nesměli snažit demonstrovat
své politické názory.

Epsteinův scénář si klade
všechny možné cíle, ale roz-
hodně jím není objektivní vylíčení Mikoláš-
kova životního příběhu. Útržky faktů se mísí
s množstvím fikce, kdy zřejmě v rámci větší
šance na některou z filmových cen udělají
z českého léčitele homosexuála, což samo
o sobě není nic zlého, pokud by to vycháze-
lo alespoň z nějakých historických zdrojů,
ale zde jde vysloveně jen o fantazii scénáris-
ty. Snad v rámci dramatičnosti děje necháva-
jí autoři Mikoláška, aby si vydržoval svého
partnera a asistenta Františka, což je ovšem
fiktivní figura – nikdo takový zkrátka neexi-
stoval. Ve finále můžeme být rádi, že autoři
v rámci nějaké rasové či jiné vyrovnanosti
neudělali z Mikoláška transsexuálního čer-
nocha. Šlo by i dál vyjmenovávat různé nes-
rovnalosti, kterých byl film plný, ale to hlav-

ní vlastně ani nespočívá v oněch nepolitic-
kých, historických odchylkách, důležitější
jsou ty politické. 

Podstatné je, že autoři zkrátka pokládali
za nutné, aby se nějakým
způsobem vyrovnali
s dobou poválečného soci-
alismu. Aby předvedli, jak
hluboce se od této doby
distancují a jak na ní nevi-
dí nic pozitivního. Takže se
největší část fiktivních
nesmyslů rozehrává v líče-
ní Mikoláškova života
v druhé polovině padesá-
tých let, kdy divák se zata-
jeným dechem sleduje, jak
všudypřítomná StB zmani-
puluje důkazy tak, aby jej

i jeho asistenta mohla obvinit z úmyslné
vraždy dvou funkcionářů KSČ, kterou měli
sledovat rozvrácení členské základny strany.
Jen tak mimochodem se z děje dozvídáme,
že dva mrtvé funkcionáře, které měl Mikolá-
šek otrávit strychninem vmíchaným do
svých čajů, si vlastně StB vymyslela a vše je
jedna velká konstrukce s cílem likvidovat
člověka, který nezištně pomáhá léčit lidi.
Hřímající prokurátor pak žádá trest smrti
a divák tají dech až do závěrečných titulků. 

Epstein sice Mikoláška na konci filmu na
šibenici neposlal, ale závěrečná scéna, kdy
rozsudek ještě není vynesen a film končí,
nechává na divákovi, aby si popravu obou
hlavních protagonistů domyslel. Jde o dobře
vypočítané drama, až do poslední minuty.

Proč se tedy zabývat skutečnou historií?
Proč v tomto dramatu uvádět, že Mikolášek
byl skutečně souzen a odsouzen, ale za
běžné kriminální delikty typu daňových
úniků, za které si odseděl čtyři roky? Proč
divákovi zbytečně vykládat o tom, že na pře-
lomu šedesátých a sedmdesátých let opět
v Praze provozoval svoji léčitelskou praxi?
Proč se tak zabývat pravdou? No právě
proto, že šlo o existujícího člověka, který
kdysi chodil po této zemi. Je nechutné zne-
užít jeho osobu k politické agitce nejhrubší-
ho zrna. 

Nabízí se zde ještě srovnání s neméně
populárním filmem Habermannův mlýn.
Ten se také odvolával na historické skuteč-
nosti, na reálný příběh, ale vytvořil nehoráz-
nou fikci. V případě těchto dvou filmů jde
samozřejmě jen o špičku ledovce, drobnější,
méně okatá propaganda je víceméně všudy-
přítomná. Její nebezpečí spočívá v tom, že
řada lidí pak posuzuje naši historii právě pod
dojmem těchto pochybných filmů. V přípa-
dě Mikoláška se s tím zřejmě ještě nějak
vyrovnáme, ale co až tito povedení manipu-
látoři popustí uzdu své fantazii i u jiných
historických postav? Co až nám obdobně
zdeformují životopis například prezidenta
Beneše, který leckomu více než sedmdesát
let po své smrti nejde pod nos? 

Co tedy dělat? Jedinou cestou je nepřijí-
mat nekriticky to, co vidíme ve filmu. Stu-
dovat, znát historii a uvědomit si, že součas-
ný historický film slouží mimo jiné i boha-
pusté propagandě.

JJaann VVIITTVVAARR,, OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee

To, že poturčenec horší Turka, již známe dokonale. Že se český management vůči svému zahraničnímu
kapitálu (cizáckému chlebodárci) chová poddajně, až vlezle, víme mnozí ze svých vlastních hořkých pracov-
ních zkušeností. Vzpomeňme si například na krácení prémií pro zaměstnance nebo na snižování výše zákon-
ného odstupného. Aniž by museli. Jen proto, aby si udrželi své teplé fleky a dokázali mít životní standard vyšší
než jejich »svěřenci«. 

Knižní trh je zaplaven mnoha tituly o empatii, střední cestě, etice, managementu, lektoringu, vedení týmu,
andragogice či psychologii. Když však dojde na materialistické lámání chleba, jde všechna teorie z příruček
stranou. Materialismus, konzum a peníze jsou hlavními hybateli a motivátory. Semelou časem i ty, kteří ještě
nedávno byli opředeni hrdostí a svébytností. Na pozice managementu jsou cíleně dosazována bezohledná, lsti-
vá a proradná individua. 

Za námi jsou Vánoce. Vždy jsem byl přesvědčen, že jde o svatý čas. Čas pro rodinu, solidaritu, návštěvy,
resty i vzpomínky na dávné lásky. Čas na ten správný relax a kafíčkové siesty. »Coffee-time«, jak se mezi
metropolity občas říká. Jak však často vypadá skutečná realita? Stačilo se podívat z okna nebo se jen na chvil-
ku na ulici zastavit a pozorovat ty spěchající a pomalu se odlidšťující postavy. Spěch, stres, shon, nervozita,
soutěživost, klam. Rozvody, výčitky, hádky, hořký flám. Na tenhle pohled si vzpomeňte a uvědomte si svou
vlastní lidskou důstojnost až budete váhat, jestli v roce 2022 odkývat novodobým pseudo-manažerům pracov-
ní šichty na Boží hod a mezi svátky, či nikoliv. Šustění bankovek a vidina bonusů jsou lákavými atributy, ale
v porovnání s vaší vlastní cenou jsou nicotné a sprosté! PPeettrr BBAARRDD

I dělníci mohou mít styl
Dánská, striktně levicová kapela The Move-

ment se hlásí k tzv. MODS, tedy modernistům
(někdy také modistům). Tento subkulturní styl
vznikl v Londýně koncem padesátých let
a svůj vrchol zažil počátkem let šedesátých.
Principem této subklutury je vedení čistého
způsobu života za obtížných okolností. Pod
tím si můžeme představit mladé lidi v dobře
padnoucím oblečení, s úhledně učesanými
vlasy, se svým vlastním hudebním stylem,
brázdící silnice na skútrech značky Vespa. 

Jak jde ale tento
životní styl zakláda-
jící si na poměrně
povrchních atribu-
tech dohromady
s radikální levicí?
V jednom rozhovoru
to objasnil zpěvák
kapely LLuukkaass SShheerr--
ffeeyy: »Jsme mods, ale
jsme taky pracující
třída a věříme, že
i dělnická třída by
měla mít to nejlepší
ze všech věcí! Naše
představa o socialis-
mu neznamená, že by každý měl být stejně
chudý, ale každý by si měl užívat a sdílet
ovoce tvrdý práce! Pít dobré víno, jíst dobré
jídlo, poslouchat tu nejlepší muziku a taky
chceme opravdu pěkný oblečení pro všechny.«

Název kapely The Movement (angl. hnutí) se
odkazuje k nutnosti budování silného meziná-
rodního hnutí, které se postaví za pracující.
Kapela hraje na akcích různých progresivních
proudů. Vedle akcí komunistů a socialistů také
na antifašistických akcích a ve squatech. Kape-
la za dobu své dvacetileté existence vyprodu-
kovala šest alb a čtyři singly. Většina písní je
politických, ale najdeme mezi nimi i texty

o lásce. Nejznámější písní je bezesporu We
Got Marx z alba Fools like you, která v neuvě-
řitelně chytlavém rytmu burcuje pracující
k revoltě proti systému, který je utlačuje.
Samotná úvodní píseň, podle které je pojmeno-
váno celé album, bez zbytečných klišé a velmi
napřímo kritizuje konzumní způsob života,
když se v ní tvrdí, že »prodávají vám kecy
a hýčkají si pravičáky, kteří vůči vám šíří
nenávist. Baštíte jim to všechno jako nějakou
specialitu luxusního podniku, ale měli byste se

spíš stydět, protože jste součástí té jejich trap-
né hry, ve které bohatí žijí z bláznů jako jste
vy.«

The Movement hráli v České republice mno-
hokrát a jejich vystoupení jsou vždy plná ener-
gie. A přesto, že na jejich koncerty nechodí
zdaleka jen levicově orientovaní lidé, jejich
antikapitalistické, antifašistické a radikálně
levicové politické texty zpívá roztančený dav
vždy jednohlasně. Pokud vás The Movement
zaujali a chcete si některé jejich písně poslech-
nout, na YouTube je najdete pod uživatelským
jménem themovementdk. Příjemný poslech!

((pppp))

E.L.Y.N. (European Left Youth Net-
work) je anglická zkratka stojící za sítí
mladých levicových sil v Evropě. Orga-
nizující Strana evropské levice propoju-
je kolem 40 menších či větších politic-
kých stran na evropském kontinentu.
Zástupci jejich mládežnických organi-
zací se pak setkávají v diskuzích a hle-
dají společná témata spojující levici.
A protože má KSČM u strany Evrop-
ské levice status pozorovatele, máme
možnost se tohoto mladého fóra kritic-
ky účastnit. 

Osobní setkání mladých delegátů pro-
běhlo v Bruselu na konci loňského roku
a připravuje se letní škola v roce 2022.
Jinak vzhledem k okolnostem probíhají
setkání on-line. Zástupci Komise mlá-
deže ÚV KSČM se k této skupině při-

pojili v lednu 2020, kdy se organizova-
lo její obnovení. I tato mládežnická
organizace má totiž problém s fluktuací
kádrů, kdy na skoro každém setkání se
seznamujeme s novými členy, jak se

střídají delegovaní zástupci. Velkým pří-
nosem je především získávání kontaktů
na mladé členy evropských levicových
stran, kteří jsou většinou radikálnější
než jejich mateřské strany a přicházejí

s čerstvými nápady, kterými se můžeme
inspirovat. Vloni jsme například podpo-
řili společnou protestní akci při zadržení
katalánského rapera Pabla Hasela. Ten
by odsouzen na 9 měsíců za texty svých
písní, ve kterých kritizoval španělského
krále a vládu. 

Kriticky hodnotím vyzdvihování
tématu sexuálních menšin jako stěžej-
ního tématu evropské levice. V tomto
roce se chce ale ELYN věnovat krizi
bydlení jako celoevropskému problé-
mu, což vítáme. Kontinuálně rostou
ceny nemovitostí i nájmů napříč Evro-
pou, mladí lidé opouštějí domovy rodi-
čů stále později. Stejně tak z tohoto
důvodu později zakládají rodiny.
V České republice nejsme výjimkou
a máme navíc s prací v této oblasti jako

politická strana bohaté zkušenosti,
které budeme rádi sdílet s našimi zahra-
ničními soudruhy. Připomněl bych
například naši akci
OŽIVIT/VYVLASTNIT, kterou jsme
upozornili na problematiku opuštěných
a chátrajících domů a bytů v hlavním
městě Praze. 

Závěrem: je trochu s podivem, že se
těchto setkání účastní za Česko jen
zástupci KSČM (Petříček, Kovařík,
Prokšanová), přičemž strana Levice
jako nástupní organizace Strany demo-
kratického socialismu je přímo členem
Strany evropské levice a žádné zástup-
ce nedelegovala.

LLuubboošš PPEETTŘŘÍÍČČEEKK,, mmííssttooppřřeeddsseeddaa
KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa aa ččlleenn KKMM 

ÚÚVV KKSSČČMM

V Evropě spolupracujeme podle vlastních pravidel

Pracující chudobou i o svátcích

FFOOTTOO -- ppiixxaabbaayy
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Koldům je memento doby, které nám 
připomíná, jakými bychom mohli být

Kolektivní domy byly jedinečným fenoménem
20. století. Jejich realizace navazovala na předsta-
vy utopistů, kteří ve společném bydlení a péči
o děti i domácnost viděli příležitost k osvobození
člověka a otevření cesty k jeho seberealizaci. Tyto
představy vešly poprvé ve skutečnost ve 20. letech
20. století v sovětském Rusku. I v české předváleč-
né architektuře ale najdeme projekty, které se myš-
lenkami kolektivismu inspirovaly. Třeba projekt
Koldům od Josefa Havlíčka a Karla Honzíka
z roku 1930. I západní Evropa má své kolektivní
domy. Např. ve Vídni jsou dodnes populární byto-
vé komplexy z první poloviny 20. století, které
nabízejí vedle bytů poměrně širokou škálu služeb
– prádelny, školky, dílny. Asi nejznámější z nich je
Karl-Marx-Hof, postavený mezi lety 1927 až
1930. Ve Francii najdeme kolektivní domy pod
názvem LęUnité dęHabitation, ty první postaveny
podle projektu architekta Le Corbusiera.

V poválečném Československu vznikly kolek-
tivní domy dva. Jeden ve Zlíně, druhý a proslulej-
ší v Litvínově, za nějž již v roce 1947 získali jeho

autoři Václav Hilský a Evžen Linhart vysoké oce-
nění na Trienále užitého umění v Miláně. Kolek-
tivní dům v Litvínově byl ambiciózním projektem,
který měl svým obyvatelům nabídnout úplně nový
styl života, nový začátek po útrapách války.
V duchu hesla »Socialisticky pracovat, socialistic-
ky žít« vznikla myšlenka jedenáctipatrových obyt-
ných budov spojených prostřední nižší budovou
s veškerou nezbytnou občanskou vybaveností
a prostorem pro trávení volného času. Dnes,
v době vypjatého individualismu si asi jen těžko
dokážeme představit sdílet dobrovolně s někým
dalším náš životní prostor. Vždyť dnes se leckdy
neznají ani lidé z jednoho paneláku, natož aby trá-
vili kolektivně čas. Křížek bych ale nad touto for-
mou bydlení ještě nedělala. Astronomické ceny
nemovitostí a nájmů nás možná brzy do kolektiv-
ních domů vyženou. Tentokrát v nich ale nebude-
me bydlet z ušlechtilých kolektivistických pohnu-
tek, ale donucení chudobou. 

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv aauuttoorrkkyy

Velkoformátová barevná mozaika Rodina od malíře, ilustrátora a grafika Vladimíra Sychry, který byl
žákem Maxe Švabinského. V téměř neporušeném původním stavu ji najdeme ve spojovací budově hned
po vstupu prosklenými dveřmi.

Koldům v Litvínově poskytoval 352 bytů, z toho 100 mezonetových třípokojových, 172 dvoupokojo-
vých a 80 garsoniér, ve kterých měli jejich obyvatelé soukromé zázemí, místo k odpočinku a uložení
věcí. Projekt kolektivního bydlení vycházel z myšlenky, že v domácnosti, kde jsou oba manželé zaměst-
náni, je žádoucí nabídnout ulehčení od alespoň některých domácích prací. Běžné denní činnosti jako
stravování, praní a trávení volného času se tedy měly odehrávat mimo byt. Tomu odpovídají i menší
kuchyňské kouty a koupelny. V domě byla k dispozici prádelna, jídelna i veřejně přístupné plně vyba-
vené úklidové komory. Byly tu také shozy na odpadky, každý byt byl vybaven skříňkou pro prádelní
službu a donáškovou nákupní službu. Kromě toho ve střední části byl ve třech podlažích internát mlá-
deže. Budovy nabízely i široké společenské zázemí a služby. Byla tu nejen mateřská škola a jesle, ale
stejně tak knihovna s čítárnou, kadeřnictví, holičství, krejčovství, klubovny, dílny, také tělocvična
a přednáškový sál. V nejvyšším patře byly také ateliéry. 

V budově najdeme také zajímavou luxferovou stěnu s 12 postavami, které představují různá zaměstná-
ní a činnosti z každodenního života. Mezi její autory patří celosvětově uznávaná česká sklářka a sochař-
ka Jaroslava Brychtová. 

Koldům přirozeně navazuje na zeleň ve svém okolí, stejně tak jako na přilehlý sportovní areál. Koupa-
liště zbudované krátce po válce ostatně slouží za 80 korun na den, soudě podle plného parkoviště nejen
litvínovským, dodnes. Částečná rekonstrukce areálu bohužel znamenala odstranění malovaných desek
od Zdeňka Sýkory z první poloviny 60. let, které dominovaly budově se šatnami. Zdeněk Sýkora byl
světový průkopník využití počítače při přípravě výtvarného díla a jeho realizací najdeme v Litvínově
hned několik. 

Koldomy se v dnešní době dočkávají
nepříliš propracované kritiky, často
založené na argumentu, že cílem
tohoto nového moderního způsobu
bydlení a trávení volného času bylo
jakési sociální inženýrství, kdy se člo-
věk stává obětí organizovaného způ-
sobu života a zcela ztrácí své soukro-
mí. Takové kritiky se však může
dopustit jen ten, kdo nevnímá člověka
jako kolektivního tvora, pro něhož
jsou zájmy společnosti nad zájmy
vlastními, tedy individualista bez
špetky sociálního cítění. Navíc samot-
ná realizace Koldomu v Litvínově,
který je plně obydlen i dnes, jasně
dokládá, že primárním cílem těchto
projektů bylo nabídnout pracujícím
moderní, důstojné a funkční bydlení
s možností volby. Koneckonců i pře-
sto, že dům již dávno neplní odlehčo-
vací funkci svým obyvatelům, byty
v Koldomě se podle srovnání cen na
webových stránkách realitních kance-
láří prodávají za cenu srovnatelnou
s byty v jiných částech Litvínova. 



Přípravu začalo nominační torzo
HHookkeejjoovváá rreepprreezzeennttaaccee vvččeerreejj--

ššíímm úúvvooddnníímm ttrréénniinnkkeemm ooddssttaarr--
ttoovvaallaa ppřříípprraavvuu nnaa oollyymmppiijjsskkýý
ttuurrnnaajj vv PPeekkiinngguu.. VV pprraažžsskkéé OO22
aarreenněě ssee ppoodd ddoohhlleeddeemm kkoouuččee
FFiilliippaa PPeeššáánnaa ppřřiipprraavvoovvaallaa ttrroojjii--
ccee hhrrááččůů zz ppřřeerruuššeennéé KKoonnttiinneenn--
ttáállnníí lliiggyy,, nnaa vvýýsslleeddeekk tteessttuu jjeeššttěě
ččeekkáá úúttooččnnííkk LLuukkáášš SSeeddlláákk
zz ČČeelljjaabbiinnsskkuu.. DDaallššíí hhrrááččii KKHHLL
ssee bbuuddoouu ppoossttuuppnněě ppřřiippoojjoovvaatt
bběěhheemm ttýýddnnee ppoo vvyyřříízzee--
nníí kklluubboovvýýcchh aa oossoobbnníícchh
zzáálleežžiittoossttíí..

Po přerušení soutěže,
k němuž sáhla KHL
s ohledem na rychlé
šíření koronaviru v klubech,
upravilo vedení reprezentace
program před olympijským tur-
najem v Číně. Hráčům z před-
běžné nominace, která byla zve-
řejněna ve čtvrtek, zároveň na
tento týden zajistilo možnost
využití ledové plochy v O2
areně.

Včera ji využili brankář
Roman Will z Čeljabinsku,
obránce Ronald Knot z Nižně-
kamsku a útočník Radan Lenc
z Chabarovsku. »Tihle tři hráči

byli s Filipem Pešánem na ledě,
Lukáš Sedlák ještě čeká na
výsledek testu. Stejně tak budou
mít hráči ledovou plochu k dis-
pozici, a to vždy od 12 hodin do
13:30. Zítra by se měli připojit
Lukáš Klok, Vojtěch Mozík
a Libor Šulák,« upřesnil tiskový
mluvčí ZZddeenněěkk ZZiikkmmuunndd..

Trio beků by měli následovat
ještě další hráči. Ve čtyřiadvace-

tičlenném kádru pro olympiádu
byla hned polovina zástupců
Kontinentální ligy. »Je důležité,
abychom hráče po přerušení
soutěže udrželi v tréninkové
zátěži, i když především zpočát-
ku bude příprava probíhat
v malých skupinkách,« vysvět-
loval kouč FFiilliipp PPeeššáánn.. »Počtu
hráčů a jejich složení pochopi-
telně uzpůsobíme i program prv-
ních tréninků.«

V Praze bude hokejová repre-
zentace trénovat v O2 areně do

čtvrtka 27. ledna, kdy odletí do
Pekingu. První trénink v dějišti
turnaje je naplánován na 28.
ledna. Hráči, jejichž soutěže

stále pokračují, se budou k muž-
stvu připojovat postupně a do
dějiště her odletí ve středu 
2. února.

Do přípravy by se mělo zapo-
jovat více hráčů s ohledem na to,
že ve čtvrtek nahlášená nomina-
ce není konečná. Uzavře se až za

týden v pondělí 24. ledna, pak už
jsou změny možné jen ze zdra-
votních důvodů. Jedno místo si
Pešán s generálním manažerem
Petrem Nedvědem, jenž má za
nominaci hlavní zodpovědnost,
nechali volné. Vzhledem k okol-
nostem čítá seznam náhradníků
s hráči, jichž by se mohla nomi-
nace ještě týkat, 30 jmen.

Před vstupem do olympijské-
ho turnaje čeká národní tým
v neděli 6. února tréninkové
utkání se Švédskem. Do turnaje
pod pěti kruhy vstoupí Češi ve
středu 9. února proti Dánsku.
O dva dny později hokejisty
čeká v základní skupině B sou-
boj se Švýcarskem a v sobotu
12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13.
února a po dnu volna budou
v úterý 15. února následovat
kvalifikační zápasy předkola
play off. Již den poté přijde na
řadu čtvrtfinále, do něhož
postoupí přímo vítězové skupin,
nejlepší celek z druhých míst
a lepší celky z předkola. Nový
olympijský vítěz bude znám
v neděli 20. února. ((rreedd))

VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((22.. ttýýddeenn -- 1166.. 11..)):: II.. ttaahh::
I. a II. poř. bez výhry, III./32 po 31 525 Kč, IV./2038 po 660
Kč, V./38 981 po 115 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. jedna
po 784 638 Kč, III./37 po 27 265 Kč, IV./2021 po 665 Kč,
V./39 256 po 114 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez výhry, II./jedna 100 000
Kč, III./41 po 10 000 Kč, IV./235 po 1000 Kč, V./2363 po
100 Kč, VI./23 852 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1166.. 11.. vveeččeerr)):: 2 - 5 – 6 – 10 – 14 – 18
– 21 – 25 – 28 – 29 – 31 – 32 – 37 – 47 – 48 – 56 – 65 – 70
– 72 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 822 788. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 37.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1177.. 11.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 8 – 21 – 25 – 26
– 31 – 34 – 35 – 37 – 43 – 46 – 47 – 53 – 54 – 56 – 59 – 65
– 73 – 77 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 648 539. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 37.
r SSPPOORRTTKKAA ((22.. ttýýddeenn//1166.. 11..)) -- 11.. ttaahh:: 3 - 6 - 10 - 15 - 34 -
41, dod. č. 2. IIII.. ttaahh:: 5 - 6 - 17 - 18 - 41 - 43, dod. č. 48.
ŠŠaannccee:: 848 627. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Život jde dál, i ten tenisový…

ATP uvedla, že Djokovičovo
vyhoštění je vyústěním politová-
níhodné série událostí. »Víme,
jak turbulentní byly poslední
dny pro Novaka a jak moc chtěl
v Melbourne obhájit titul. Přeje-
me mu, ať se mu daří a těšíme se,
že se brzy vrátí na kurt.« ATP
hráčům nadále doporučuje očko-
vání proti koronaviru, které má
97 tenistů z první stovky.

Djokovič byl před deseti dny
zadržen na letišti, poté propuš-
těn, ale vízum mu znovu odebral
ministr pro imigraci. Soud jed-
nomyslně toto rozhodnutí potvr-
dil a Djokovič musel odletět. 

Na Djokovičovu obranu celou
dobu vystupovali srbští politici
a prezident Aleksandar Vučič po
verdiktu opět zkritizoval austral-
ské úřady. Australské státní
zástupce obvinil srbský prezi-
dent ze lži. 

»V nesmyslném soudním
sporu bylo vidět, jak obžaloba
lže. Tvrdí, že v Srbsku je méně
než 50 procent očkovaných lidí,
ale oficiálně je to 58 procent. To
je více než v mnoha jiných

evropských zemích. To byl
nesmyslný argument. Myslí si,
že Djokoviče ponížili, ale poní-
žili jen sami sebe. On se může
vrátit domů a podívat se všem
zpříma do očí.«

Přidala se také srbská premiér-
ka AAnnaa BBrrnnaabbiiččoovváá, která ozna-
čila verdikt soudu za skandální.

»Ukázalo se, jak v některých
zemích funguje, nebo spíš
nefunguje právní stát.«

Rozhodnutí soudu naopak při-
vítal australský premiér SSccootttt
MMoorrrriissoonn.. »Děkuji soudu za
pohotovost a trpělivost, který se
všemi účastníky měl. Teď je na
čase věnovat se Australian Open
a tenisu.«

Srbský olympijský výbor
vyjádřil zklamání z toho, že byl
Djokovič deportován a přišel
o šanci potvrdit pozici nejlepší-
ho tenisty všech dob. Zacházení

s hráčem označil za naprosto
nepřijatelné.

»Sport na celém světě se neu-
stále snaží zůstat nezávislý na
politice a vnějších vlivech, pro-
tože za takových okolností vítězí
jen ti nejlepší. Očividně tomu
tak tentokrát nebylo a Novakovi
bylo nesportovně odepřeno
právo bojovat o desátý titul na
Australian Open. Jsme hrdý na
to, jak s důstojností šampiona
zvládl zadržení a soudní řízení.
Proto i přes toto skandální roz-
hodnutí považujeme Novaka
opět za vítěze,« uvedl výbor. 

Sedminásobného grandslamo-
vého šampiona Švéda MMaattssee
WWiillaannddeerraa deportace světové
jedničky překvapila. »Jsem
v šoku, ale také trochu vyčerpa-
ný, protože o tom slýcháme víc
než týden. Oceňuji, že to Novak
zkusil, ale zároveň věděl, že se
to může stát, protože pravidla
vyžadují očkování. Jeho kariéra
je na hraně a možná bude muset
udělat něco, co ve skutečnosti
udělat nechce.«

S Djokovičem soucítí jeho
dlouholetý soupeř AAnnddyy MMuurrrraayy..

»Pro turnaj to není ideální, pro-
tože je lepší, když na něm hrají ti
nejlepší. Rozhodně se nabízí
řada otázek, co se vlastně stalo
a proč.«

Brit se srbskou hvězdou čtyři-
krát prohrál ve finále Australian
Open. »Novaka znám od dva-
nácti let. Uznávám ho. Nelíbí se

mi, že se dostal do téhle situace
a byl v detenčním zařízení,«
dodal Murray, který bude hrát
v Melbourne na divokou kartu. 

Poslední fiftýn ve »slibované«
názorové přestřelce patří vene-
zuelskému kouči DDaanniieelluu VVaallll--
vveerrddúúoovvii, který v minulosti tré-
noval Tomáše Berdycha či Brita

Andyho Murrayho. »Otočme list
a zaměřme se na hráče, kteří
budou další dva týdny soutěžit.
Trénovali na to měsíce, přišel
jejich čas. Hodně štěstí.«

Jediným bývalým vítězem tur-
naje v pavouku letošního Austra-
lian Open tak zůstal Španěl
Rafael Nadal. ((rreedd)) 

Novak Djokovič přiletěl do vlasti včera v poledne. Světová jednička odešla z letiště bočním
východem a neposkytla žádné vyjádření.  FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Úvodní trénink »stihnul« také obránce Ronald Knot z Nižněkamsku.   FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Víkendové rozdělování letenek
BBoobbiissttéé bbuuddoouu mmíítt nnaa

oollyymmppiijjsskkýýcchh hhrráácchh
vv PPeekkiinngguu jjeeddeenn ddvvoojjbboobb
aa jjeeddeenn ččttyyřřbboobb.. ZZkkoomm--
pplleettoovvaannoouu nnoommiinnaaccii mmaajjíí
oodd nneedděěllee bbiiaattlloonniissttéé,, pprree--
mmiiéérruu nnaa hhrráácchh ppoodd ppěěttii kkrruuhhyy
zzaažžiijjee MMiillaann ŽŽeemmlliiččkkaa.

Bobisté doufali, že pojedou
na olympiádu se dvěma dvoj-
boby. Z žebříčku mezinárodní
federace IBSF ale vyplývá, že
Česko má jeden dvojbob
a jeden čtyřbob. 

Na hry tak dle původní
nominace poletí kvarteto ve

složení pilot Dominik
Dvořák, Jakub Nosek,
Jan Šindelář a Dominik
Záleský. 

Ve skeletonu má
potvrzenou kvalifikaci

Anna Fernstädtová.
Milan Žemlička doplnil

v týmu biatlonistů Michala
Krčmáře, Adama Václavíka,
Jakuba Štvrteckého a Mikulá-
še Karlíka. O své nominaci
rozhodl na závodech IBU
Cupu ve slovenském Osrblí.
»Jako jediný odstřílel čistě
sprint a tím si řekl o pozici

náhradníka i v souvislosti se
štafetou, ve které potřebujeme
spolehlivého střelce,« upřesnil
rozhodnutí trenér OOnnddřřeejj
RRyybbáářř..

V české rekordní zimní
olympijské nominaci, jejíž
počet při neúčasti druhého
dvojbobu aktuálně klesl
o jedno místo na 112 jmen,
zbývá doplnit hokejovou sesta-
vu mužů. Počet účastníků ale
může narůst, lyžaři a snowbo-
ardisté doufají v doplnění
některých disciplín po přeroz-
dělení kvót. ((zzrr))
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Tenistka Barbora Krejčíková zvládla hladce 1. kolo grandslamového Australian Open,
Němce Andree Petkovicové povolila jen dvě hry a vyhrála 6:2 a 6:0. Při debutu v hlavní soutě-
ži v Melbourne uspěla Tereza Martincová, která porazila Lauren Davisovou z USA 7:5 a 6:2. Se
soutěží se rozloučil Jiří Veselý, jenž nestačil na Američana Stefana Kozlova a soupeři podlehl po
setech 5:7, 3:6 a 4:6. Loňská vítězka Roland Garros Krejčíková vzala v první hře Němce podá-
ní a vzápětí přišla o vlastní servis. Od stavu 3:2 už netratila ani game a za pomoci 28 vítězných
úderů postoupila po hodině a sedmi minutách hry v nové Kia Aréně. »Líbilo se mi tam, mám
ráda velké arény. Jsem ráda, že mě tam pořadatelé dali a zahrála jsem dobře. Zvládám to dobře,
jsem dobře připravená a všechno je, jak má být. Jsem ráda, že se mi před tím v Sydney dařilo
(finálová prohra), odehrála jsem hodně zápasů, které mi tady pomůžou.« FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

DNES NA ČT SPORT
0077..5555 Panorama 0088..2255 BBV po 25 letech

0088..3355 Hokej den poté 0099..2200 Volejbalový
magazín 0099..3355 Volejbal: Extraliga/Beskydy
- Kladno. Z 1122..0000 Panorama 1122..2255 Zprávy
1122..5555 Cyklokros: SP Francie. Z 1144..1100 Bas-
ketManie 1144..3300 Házená: ME/Česko – Švéd-
sko. Z 1166..2255 Alpské lyžování: NC Speed
week 1166..5500 Florbal: Český pohár finále
ženy/Chodov – Vítkovice. PP 1199..1155 Sever-
ská kombinace: FIS Youth Cup Harrachov
1199..2255 Magazín českého snowboardingu
1199..3355 S ČT sport na vrchol 1199..5500 Florbal:
Český pohár finále/Sparta - Vítkovice. PP
2222..2200 Medaile ze Sarajeva

KAUZA DJOKOVIČ A DANIEL VALLVERDÚ:
»OTOČME LIST

A ZAMĚŘME SE NA HRÁČE, KTEŘÍ
BUDOU DALŠÍ DVA TÝDNY SOUTĚŽIT.«

ZAČÁTEK OLYMPIJSKÉ
PŘÍPRAVY VE TŘECH HRÁČÍCH

VYZNÍVÁ ÚSMĚVNĚ, 
PŘESNĚJI BUDÍ ROZPAKY.

TTaahhaanniiccee aa ssppeekkuullaaccee kkoolleemm nneeúúččaassttii NNoovvaakkaa DDjjookkoovviiččee nnaa AAuusstt--
rraalliiaann OOppeenn nneeuuttiicchhaajjíí aa ppooddllee vvššeehhoo jjeenn ttaakk nneeuuttiicchhnnoouu.. NNáázzoorr
ssaammoottnnééhhoo vveeddeenníí AATTPP TToouurr?? ZZttrrááttaa pprroo tteenniiss!! SSrrbbsskkýý pprreezziiddeenntt
AAlleekkssaannddaarr VVuuččiičč oozznnaaččiill ssiittuuaaccii kkoolleemm pprrvvnnííhhoo hhrrááččee ssvvěěttaa,, kktteerréé--
mmuu vv AAuussttrráálliiii zzrruuššiillii vvíízzuumm aa ddeeppoorrttoovvaallii hhoo,, zzaa hhoonn nnaa ččaarroodděějjnniiccee..
VVíízzuumm ddoossttaall ppůůvvooddnněě nnaa zzáákkllaadděě vvýýjjiimmkkyy zz ppoovviinnnnééhhoo ooččkkoovváánníí
pprroottii kkoorroonnaavviirruu,, kktteerroouu vvššaakk úúřřaaddyy ppoo jjeehhoo ppřříílleettuu zzppoocchhyybbnniillyy..



PPoo nneecceellýýcchh ttřřeecchh
mměěssííccíícchh ssee ddoo sseessttaavvyy
eexxttrraalliiggoovvééhhoo LLiibbeerrccee
vvrrááttiill hhookkeejjoovvýý oobbrráánnccee
LLaaddiissllaavv ŠŠmmíídd.. PPěěttaattřřii--
cceettiilleettýý bbeekk lloonnii vv řřííjjnnuu
aabbssoollvvoovvaall ddaallššíí ooppeerraaccii zzaadd,,
ppoo kktteerréé bbyyll vvee hhřřee ii kkoonneecc
aakkttiivvnníí kkaarriiéérryy.. DDlloouuhhoolleettáá
ooppoorraa SSeevveerrooččeecchhůů ssee aallee ddaallaa
zzddrraavvoottnněě ddoo kkuuppyy.. OO ttoo vvííccee
hhřřeejjee vvyyddřřeennáá vvýýhhrraa 44::33 nnaadd
pprraažžsskkoouu SSppaarrttoouu..

»Když jsem před zápasem
seděl v kabině, bylo to pro mě
po té vší dřině takové zadosti-
učinění. Bylo to pro mě trošku
emotivní. Je to zásluha celého
týmu, který se o mě staral -
kondiční trenér, fyzio, později

i trenéři na ledě.
Všichni se mě snažili
dostat do formy, děku-
ji jim za to.«

Dlouhá pauza byla
náročná i psychicky,

i když podle Šmída trpěla
zejména jeho partnerka. »Tři
měsíce mě mít doma bez
zápasového vytížení určitě
nebyla sranda. Ale všichni
jsme to zvládli a jsem rád, že
byl návrat vítězný.«

Šmíd před ostrým návratem
s týmem dva týdny trénoval.
V zápase nakonec strávil na
ledě 29:09 minuty, a byl tak
jednoznačně nejvytěžovaněj-
ším hráčem utkání. »S dokto-
rem jsme byli domluveni na

osmnácti minutách, takže jsme
to trošku přepálili. Ale na
poslední chvíli nám ještě ze

sestavy vypadli nějací obránci,
času jsem tedy dostal víc.«

Po zápase se však cítil

dobře. »Hlavní ale bude, jak to
bude vypadat ráno. Ještě
v sobě mám emoce a adrena-

lin, ale jak záda zareagují
ráno, bude důležitější. Byl to
docela náročný zápas, párkrát
mě tam dohráli. Doufám, že to
bude v pohodě.«

Šmíd je podle všeho i přes
svou dlouhou pauzu ve hře
o start na blížících se olym-
pijských hrách. Zda jej trené-
ři a generální manažer do
týmu zařadí, se rozhodne
zřejmě v příštím týdnu. »Fakt
mě to těší, ale je to těžké,
kdybych měl jet po tříměsíční
pauze. Zaregistroval jsem
i názory, že by to nebylo fér.
Co k tomu říct... Těší mě to,
ale ještě si s Filipem Pešánem
zavoláme. Buď to půjde, nebo
ne. Svět se nezboří, případně
pojede někdo jiný,« dodal
smířlivě a sportovně Šmíd.

((uuttss,, zzrr))

Litvínovská loupež…
ÚÚttooččnnííkk PPeettrr SSttrraakkaa ssee ttřřeemmii

ggóóllyy ppooddeeppssaall ppoodd vvyyssookkýýmm
vvííttěězzssttvvíímm LLiittvvíínnoovvaa vvee VVííttkkoovvii--
ccíícchh 66::11.. DDeevvěěttaaddvvaacceettiilleettýý hhrrááčč
ssee rraaddoovvaall vv eexxttrraallii--
zzee zz hhaattttrriicckkuu pprraakk--
ttiicckkyy ppřřeessnněě ppoo rrooccee
((33.. 11.. vv ddrreessuu PPllzznněě
nnaa lleedděě TTřřiinnccee)).. PPoo
uuttkkáánníí bbyyll aallee rráádd
ppřřeeddeevvššíímm zzaa vvííttěězz--
ssttvvíí,, LLiittvvíínnoovv mměěll
ttoottiižž ppřřeedd uuttkkáánníímm
vv OOssttrraavvěě vveellkkéé pprroo--
bblléémmyy ss mmaarrooddkkoouu..
l VVýýhhrraa 66::11 bbeezz
sseeddmmii hhrrááččůů zzáákkllaadd--
nníí sseessttaavvyy!! CCoo
kk ttoommuu……

Ano. Chyběl gólman a šest
hráčů. Sestava byla, jaká byla.
Měli jsme dost lidí na to, aby-
chom to mohli odehrát a netlačit
před sebou další zápasy. Potře-
bujeme sbírat body, protože jsme
jich poztráceli spoustu zbytečně.
l ……aa kk hhaattttrriicckkuu,, vvllaassttnněě ppoo
rrooccee??

Je to náhoda, že se to sešlo
takhle znovu v lednu. Dlouho mi
to tam teď nepadalo, ale snažil
jsem se z toho nehroutit. Že se

mi povedlo nastří-
let tři branky, za to
jsem rád. Ale
málokdo jde do
zápasu s tím, že
hattrick dá.
l TTeenn vvýýsslleeddeekk
zzaavváánníí ddeebbaakklleemm..
VVáášš zzááppaassoovvýý
ppoossttřřeehh??

Myslím, že to
bylo hodně
o efektivitě.
Zápas byl daleko
vyrovnanějš í ,

než výsledek uka-
zuje. Vítkovice měly

na ledě dobrý pohyb, bylo vidět,
že jsou v posledních týdnech na
vítězné vlně. Hodně nás podržel
gólman, měli jsme i štěstí (Vít-
kovice v zápase dvakrát nastřeli-
ly brankovou konstrukci, pozn.
red.). ((uuttss,, zzrr))

Melka: Každý zápas začíná 0:0

V přetahované o černého
sestupového Petra jsou také
hokejisté Kladna. Rytíře AAnnttoo--
nníínnaa MMeellkkuu,, který oslavil svůj
200. extraligový zápas úvod-
ním gólem, sice porážka
s Plzní 3:4 v prodloužení
v domácím azylu
v Chomutově
mrzela, ale v boji
o setrvání v nej-
vyšší soutěži po
loňském postupu
si podle něj Rytíři každého
zisku váží.

»Celkově jsme začali nový
rok poměrně dobře. Snažíme
se hrát disciplinovaně, zatím
se nám to vyplácí.«

Kladno sice nejdříve 4. led-
na podlehlo Zlínu 1:3, ale
o pět dnů později zdolalo Olo-
mouc 2:0 a v pátek přivezlo
bod z Pardubic, kde vedlo 3:1,
ale nakonec prohrálo 3:4
v prodloužení.

Středočeši měli Plzni co
vracet. Prohráli s ní 8. října
v prvním vzájemném utkání
v Chomutově 1:8 a na západě
Čech podlehli 1:4. »Tentokrát
jsme proti Plzni konečně
zahráli vyrovnaný zápas. Dali
jsme si na to pozor, předtím

nás dvakrát přejeli. Chtěli
jsme vyhrát, bohužel jsme
prohráli, ale každý bod je pro
nás zlatý.«.

Melka svým třetím gólem
v sezoně ve 4. minutě otevřel
skóre, když v úniku překonal

Miroslava Svobodu bekhendo-
vým blafákem. »Jsem rád.
Tuhle sezonu mi to tam moc
nepadá, takže mě těší každý
gól, každý bod. Akorát škoda,
že jsme nevyhráli za tři body,
ale i tak bod bereme.«

Kladno podává zlepšené
výkony, ale stále ho stojí
chyby větší bodové zisky.
»Udělali jsme dvě tři chyby,
ze kterých jsme dostali góly.
Jednu jsem udělal já ve střed-
ním pásmu. Vždycky nějakou
naší nedisciplinovaností jsme
dostali gól. Musíme se na tom
snažit zapracovat a bodovat
každý zápas. Když to takhle
bude pokračovat, asi to bude
dobré.«

I přes bodové paběrkování

cítí jednatřicetiletý kladenský
odchovanec v týmu progres.
»Řekl bych, že se celkově cítí-
me lépe. Bylo vidět i na muž-
stvu, že si věříme. Tohle je
cesta, jak se dostat výš. Chtělo
by to pokračovat v takovém
nasazení. Nevím, asi tím
novým rokem. Asi už jsme si
zvykli na extraligu. Víme, co

můžeme od koho čekat a na co
se máme připravit. Snad to
půjde jenom nahoru.«

Ke ztracenému vedení
v závěru zápasu s Pardubicemi
si své řekl i hrající majitel Rytí-
řů Jaromír Jágr. »Myslím si, že
takové věci mají zůstat v kabi-
ně, ale přece jen jsme ztratili
zápas, takže jsme si k tomu

něco řekli následující trénink.
On nám k tomu také něco řekl
a zaměřili jsme se na chyby,
které dělat nesmíme. To nás
stojí body. Víme o tom a pracu-
jeme na tom. Pardubice jsme se
snažili hned hodit za hlavu.
Tam se nám to nepovedlo.
Nesmíme na to myslet, prostě
každý zápas začíná 0:0.«

Kladno tento týden v pátek
hostí Kometu Brno a o dva
dny později se představí na
Spartě. »Snažíme se proti
komukoliv. V Třinci jsme taky
minule bodovali. Nekoukáme
na to, kdo a jak je postavený
v tabulce. Musíme se snažit
s každým něco uhrát,« dodal
bojovně Melka. ((uuttss,, zzrr))

HHookkeejjoovváá eexxttrraalliiggaa jjee hheerrnněě
vv ppoosslleeddnníí ttřřeettiinněě.. PPřřeessnněějjii ssvvéé zzáákkllaadd--
nníí ččáássttii.. NNaa lleedděě jjee ttoo uužž zznnáátt.. PPrroottoožžee
jjddee oo hhooddnněě,, ppaattřříí hhllaavvnníí ppoozzoorrnnoosstt

ssaammoottnnéémmuu rrooššttuu ttaabbuullkkyy.. PPřřiippoommíínnáámm,, žžee ppoosslleeddnníí ttýýmm aauuttoommaattiicckkyy
sseessttuuppuujjee,, ččttrrnnááccttáá ppřřííččkkaa zzaarruuččuujjee bbaarráážž aa ttřřiinnááccttýý ttýýmm mmáá ssiiccee eexxttrraa
jjiissttoottuu,, aallee bbeezz ššaannccee zzaassááhhnnoouutt ddoo bboojjůů oo mmiissttrroovvsskkéé zzllaattoo.. AAťť jjee ttoo,,
jjaakk cchhccee,, ppřřeeddččaassnnáá »»ddoovvoolleennáá nneenníí žžááddnnáá vvýýhhrraa««.. BBoojjee vv zzáákkllaaddnníí
ččáássttii sskkoonnččíí 88.. bbřřeezznnaa.. MMiissttrr bbuuddee ppoottoomm zznnáámm nneejjppoozzdděějjii 2288.. dduubbnnaa..

Antonín Melka odehrál v extralize, vždy v dresu Kladna, 200. zápas. Do svého klubu se vracel během své kariéry hned tři-
krát. FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Bílí Tygři se drží v tabulce v boji o čtvrtou příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále.  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv
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Finiš základní části nejvyšší
domácí ledové soutěže by byl
normálně plný emocí s podtex-
tem – proto se to hraje! Na vyhro-
cené boje se těšili všichni. Atmo-
sféra se často dala krájet, a nejen
v hledišti. Bohužel, mezi manti-
nely řádí třináctý hráč, na kterého
hokejová pravidla neplatí. Na
pomyslné trestné lavici tak sedí
celá extraliga. A trest?! Do ocho-
zů může pouze tisícovka diváků.
Odkládané zápasy snižují tabul-
kové napětí, které sklouzává do
pochopitelných obav – hlavně
aby se vše dohrálo?! V karanténě
jsou v současnosti hráči Českých
Budějovic (na snímku), Zlína
a Mladé Boleslavi. Přeloženo.
Dnešní los 43. kola se herně zten-
čil na tři zápasy, Brno – Liberec,
Pardubice – Olomouc a Sparta -
Karlovy Vary. Nezbývá než věřit.
Hlavně proto, že záludný »klou-
zálek« mezi mantinely s číslem
19 je ve střehu a čeká na svou pří-
ležitost, chcete-li slabou chvilku
»soupeře«, který začne doufat.  

JJiiřříí SSTTUUDDEECCKKÝÝ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Liibbeerreecckkýý kkoouučč PPaattrriikk AAuugguussttaa:: »Jsme rádi, že jsme opět
pokračovali v zodpovědném a týmovém výkonu. Podařil se

nám začátek utkání, odskočili jsme na 3:0. Samozřejmě jsme
znali soupeře, hlavně jeho ofenzivní sílu, takže jsme věděli, že
až do konce utkání nás nečeká nic jednoduchého. Ale zodpo-
vědný týmový výkon celých šedesát minut nám přinesl vítěz-
ství. Jediné, co je smutné, že tu nemohl být plný barák. Bylo to
dobré utkání a zasloužilo by si lepší atmosféru.«

KLADNO SE V BOJÍCH NA KONCI
TABULKY UPNULO NA BARÁŽOVOU

PŘÍČKU. PODLE VŠEHO SI NA
PRVOLIGOVÉ SOUPEŘE VĚŘÍ.

LADISLAV ŠMÍD LONI V ŘÍJNU
ABSOLVOVAL OPERACI ZAD,

PO KTERÉ BYL VE HŘE
I KONEC AKTIVNÍ KARIÉRY.

Šmídovo vyznání: Všichni jsme to zvládli


