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Vážení čtenáři,
než se dostaneme k dalším zprávám,

zastavme se ještě chvilku u doznívající
kauzy Jana Farského z hnutí Starostové
a nezávislí. Ten se pod tlakem veřejnos-
ti, politického spektra a ve finále i svých
spolustraníků rozhodl vzdát poslanecké-
ho mandátu, svědomí jej ale zjevně za
jeho podvod na voliče příliš netíží.
Ostatně i šéf STAN Vít Rakušan místo
omluvy voličům pěl na svého stranické-
ho kolegu žalmy, dělal z něj ve svých
vyjádřeních div ne mučedníka a označil
jej za svůj vzor. Jak by asi v praxi vypa-
dalo Farského původně zamýšlené
»poslancování« na dálku, přitom ukazu-
je fakt, že Farský se ani nebude moci
svého mandátu na dálku vzdát a po
týdnu v USA tak podle všeho bude
muset zase cestovat zpátky, aby
poslanecký mandát složil. Pokud to tedy
myslí vážně a není to další z jeho lží.
Zkrátka komedie v přímém přenosu
v podání Starostů.

Starostů, kteří se sice rádi chválí vzlet-
nými slovy o skautské čistotě, avšak Far-
ského skutečná práce již od začátku jeho
působení ve Sněmovně napovídá o pra-
vém opaku. Není to totiž poprvé, co Jan
Farský o své činnosti lhal. Již během
svého prvního působení ve Sněmovně
totiž Jan Farský věděl, že důležité je
hlavně dobré PR, a tak se nezdráhal
vymýšlet si pohádky o tom, jak pouhých
několik hodin před termínem sám hero-

icky sepsal dvacetistránkovou novelu
zákona o loteriích, která byla přitom jen
mírně přepracovanou verzí téže novely
Pavla Suchánka z ODS.
Zkrátka další skautský počin
jako dělaný a důkaz toho, že
étos křišťálově čistého skauta
z hnutí STAN byl vždycky
jen étosem bez reálného
základu.

Zprávy z minulého týdne rovněž při-
nesly tragikomický výsledek honu na

uhlí. Zatímco u nás se těžba utlumuje, za
černé uhlí reálně v ocelářství není náhra-
da. A tak se vozí na obrovských lodích

produkujících neskutečné množství
oxidu uhličitého z Austrálie, kde musí
být rovněž vytěženo, protože nepředpo-

kládám, že by tam uhlí rostlo na stro-
mech. Skutečně tleskám všem rádoby
ekologům křičícím, jak musíme co

nejdříve s uhlím skončit,
i pomateným politikům,
kteří je v rámci zeleného
náboženství v těch pomate-
ných snahách podporují. 

Nejinak tomu bude samo-
zřejmě i v souvislosti s Green Dealem,
který stávající vládní koalice ODS,
KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN vítá

všemi deseti. Jsem ráda, že se proti této
zvrácené logice dovozu uhlí ozvali kraj-
ští zastupitelé za KSČM Josef Babka
z Moravskoslezského kraje a Jaroslav
Komínek z Ústeckého kraje.

Munice na Ukrajinu
Nevím, jak vy, ale já za stejný nesmy-

sl, jako je vožení uhlí přes půl světa,
považuji drastické šetření na lidech,
zatímco vláda se chystá darovat munici
na Ukrajinu. Zde je však situace o to
horší, že tato munice s největší pravděpo-
dobností bude zabíjet lidi. Ráda bych
v této souvislosti – zejména paní Černo-
chové a Pekarové Adamové, která tak
ráda vyhrožuje ostatním státům, – připo-
mněla paragrafy 406 a 407 trestního
zákoníku, které říkají: »Kdo připravuje
útočnou válku, na které se má podílet
Česká republika, a tím přivodí pro Čes-
kou republiku nebezpečí války, bude
potrestán odnětím svobody na dvanáct až
dvacet let nebo výjimečným trestem«
a »kdo veřejně podněcuje k útočné válce,
na které se má podílet Česká republika,
takovou válku propaguje nebo válečnou
propagandu jinak podporuje, bude
potrestán odnětím svobody až na pět let«.

Havlovi amnestovaní
Již jsem chválila seriál Devadesátky,

který běží každou neděli v České televi-
zi. Myslím ale, že první díl měl začínat
trochu jiným tématem, a to Havlovou
amnestií. I když chápu, že ve veřejno-
právní televizi je Václav Havel nedot-
knutelným, a tak by se těžko vysílalo, že
jeho kroky způsobily smrt lidí. V rámci
této amnestie byly propuštěny dvě tře-
tiny tehdejších vězňů. Mnozí ihned po
svém návratu na svobodu pokračovali
v trestné činnosti.

(Pokračování na str. 2)
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Za co? Pokud byste si snad
naivně mysleli, že za mnoho-
násobnou vraždu, byli byste
na omylu. Jen za zveřejnění
tajných dokumentů o skandál-
ních amerických vojenských
misích v Afghánistánu a Iráku.
A odhalit pravdu je, jak
známo, pro »demokratické«
USA větší zločin, než jakýkoli
zločin skutečný… O verdiktu
informovaly agentury.

Soud ovšem nyní Assangeo-
vě žádosti vyhověl jen částeč-
ně. Nejvyšší soud bude muset
sám rozhodnout, zda by měl
jeho případ projednat, uvedla
agentura Reuters. Americká

justice hodlá Assange soudit
na základě obvinění ze špioná-
že. Podle amerických vyše-
třovatelů Assange společně
s bývalou armádní analytičkou
Chelsea Manningovou ukradl
a zveřejnil tajné dokumenty
týkající se amerických vojen-
ských misí v Afghánistánu
a Iráku, a ohrozil tak údajně

životy informátorů pracujících
pro Američany, píše ČTK.

Jeho stoupenci Australana
naopak považují za investiga-
tivního novináře, který veřej-
nosti přinesl informace
o válečných zločinech US
Army, a potažmo i paktu
NATO. Padesátiletý Assange
strávil už přes dva roky v lon-
dýnské věznici s nejvyšší

ostrahou Belmarsh, předtím
bezmála sedm let byl v domá-
cím vězení na ekvádorské
ambasádě v Londýně. Vazalo-
vé USA ze Švédska to mezitím
zkoušeli s obviněním Assange
ze znásilnění, které se ukázalo
jako nesmyslné, pokusů o jeho
dehonestaci a vydání do USA
zkrátka proběhlo už bezpočet!

Londýnský soud původně
začátkem ledna loňského roku
rozhodl, že Assange do USA
s ohledem na obavy o jeho
duševní zdraví nevydá. USA
však lékařské zprávy napadly
a uspěly s odvoláním. Cestu
k Assangeovu vydání do USA
v prosinci otevřel britský
odvolací soud.

Včera opět přišly Assange
před soudní budovu podpořit
desítky stoupenců novináře
s velmi výmluvnými hesly
obviňujícími soudy a Ameri-
čany z pomalé Assangeovy
vraždy. ((rrjj))
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KDO PŘIPRAVUJE ÚTOČNOU VÁLKU, 
BUDE POTRESTÁN ODNĚTÍM SVOBODY

NA DVANÁCT AŽ DVACET LET.

Včerejší hesla londýnských demonstrantů na podporu Assange byla velmi výmluvná. 
Jak »Zabijáci ze CIA«, tak třeba fakt, že 10 let věznění novináře už stačilo. ((rroomm)) FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Srážka dvou tramvají na Senovážném náměstí včera odpoledne zablokovala městskou
hromadnou dopravu v Praze. FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//PPeettrr KKOOJJZZAARR
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Vyplývá to z údajů na webu
ministerstva zdravotnictví. Hos-
pitalizovaných s COVID-19 na-
opak dále ubývá. V neděli jich
bylo 1448, což je nejméně od
loňského 28. října. Proti předešlé
neděli hospitalizovaných ubylo
o 13 procent. Klesá i počet úmrtí.
Za uplynulý týden zemřelo 130
lidí s COVID-19, což je o 45 pro-
cent méně než předchozí týden.

Počty nově potvrzených přípa-
dů nákazy koronavirem po pro-
sincovém poklesu přibližně od
začátku ledna zase rostou.
V úterý 18. ledna byl zazname-
nán nejvyšší denní nárůst přípa-
dů za celou dobu epidemie, a to
asi 28 500. Důvodem je šíření
nakažlivější varianty koronaviru
omikron. Denní přírůstek nově
nakažených na webu minister-
stva navíc nezahrnuje případy
opakované nákazy u již dříve
pozitivně testovaného člověka.
V posledních týdnech jich výraz-
ně přibývá. V neděli bylo opako-

vaně nakažených 3545, tedy
čtyřikrát více než před týdnem.

COVID-19 po nákaze omikro-
nem má podle dosavadních studií
oproti dříve dominantním varian-
tám lehčí průběh. Lidí, kteří
s COVID-19 skončili v nemocni-
cích, zatím navzdory zrychlování
šíření nemoci vytrvale ubývá,
a to už od začátku loňského pro-
since. V neděli klesl počet hospi-
talizovaných proti předchozímu
týdnu o více než desetinu, a počet
těžce nemocných se snížil téměř
o dvě pětiny na 190.

Spolu s denními nárůsty počtu
nakažených roste i tzv. incidenč-
ní číslo, tedy počet nových přípa-
dů COVID-19 za posledních
sedm dní na každých 100 000
obyvatel. K včerejšku se z neděl-
ních 1438 zvýšilo na 1491 přípa-
dů. Nejvyšší je nadále incidenční
číslo v Praze s 2506 případy
a nejnižší na Vysočině s 895 pří-
pady.

V neděli vzrostl i počet testo-
vaných. Provedeno bylo přes 
44 500 PCR testů a více než
7000 antigenních, takže dohro-
mady bylo testů asi o čtvrtinu
více než před týdnem. I přes
vyšší počet testovaných však
zároveň rekordně narostly podíly
odhalených případů nákazy na

množství provedených testů.
Například u preventivních a ploš-
ných testů, kterých je prováděno
nejvíce, podíl pozitivních vzrostl
z 12,48 procenta za předchozí
neděli na 20,50 procenta. To je
nejvyšší podíl v této kategorii od
4. listopadu 2020.

U epidemiologické indikace,
kdy se testují lidé například kvůli
kontaktu s nakaženým, stoupl
podíl pozitivních z 20,88 procen-
ta na 25,96 procenta, což je nej-
více od loňského 9. ledna. Podíl
pozitivních u diagnostické indi-
kace, kdy jsou už testováni lidé
vykazující příznaky, se zvýšil
z 24,12 na 40,79 procenta, což je
nejvyšší podíl od loňského 
6. března.

Od konce prosince 2020 
se v České republice proti
COVID-19 očkuje. Podáno bylo
za celou dobu očkování zhruba
16,8 milionu dávek vakcín. Plně
naočkováno bylo asi 6,8 milionu
lidí. V neděli dostalo vakcínu
6142 lidí, což je asi o polovinu
méně než před týdnem. Většinu
tvoří v současnosti již plně naoč-
kovaní lidé, kteří dostávají posi-
lující dávku vakcíny. Dohromady
dostalo posilující dávku přes 
3,5 milionu lidí, tedy více než
polovina plně očkovaných. ((cciikk))

Omikron je všude, skoro ale neškodí

Zdroje vody by měly být prioritním zájmem
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Platforma ve včerejší tiskové zprávě
uvedla, že chystaná podzemní stěna
úbytku podzemní vody z českého území
nezabrání. »Uzavření dohody v tomto
znění by tak bylo v rozporu s českými
i evropskými zákony, které neumožňují
vyslovit souhlas se škodami na
životním prostředí na vlastním
území,« uvedla iniciativa, jejímiž
členy je například Hnutí Duha,
Sousedský spolek Uhelná či
expertní organizace Frank Bold.

Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) má podle platformy také povin-
nost zahájit řízení o škodách na život-
ním prostředí u Evropské komise, což
dosud neučinilo. Ve středu ministryně
životního prostředí AAnnnnaa HHuubbááččkkoovváá
(KDU-ČSL) seznámí s upraveným
návrhem dohody vládu.

Pěnčíková, která je odbornou mluvčí
KSČM pro resort životního prostředí
a v minulém volebním období byla
místopředsedkyní sněmovního výboru
pro životní prostředí, zdůraznila, že
KSČM už od začátku vyjednávání opa-

kuje, že zdroje vody, ať již jsou kdekoli,
by měly být prioritním zájmem. 
»V momentě, kdy na jednání výboru
pro životní prostředí Poslanecké sně-
movny v minulém volebním období
byla otázka Turówu projednávána
a mimo jiné byl přizván i hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta, bylo nám
jasné, že už nejde o vodu a ochranu
životního prostředí jako takovou, ale
o peníze, které z toho může naše strana
s prominutím vytřískat. Už tenkrát jsme
opakovali, že jsou věci, které se prostě
penězi úplně vykoupit nedají,« řekla
Pěnčíková našemu listu. Zdůraznila, že
komunisté opakovaně upozorňovali

zástupce vládních stran včetně ministra
životního prostředí Richarda Brabce
(ANO), že minimálně zdroj vody je tak
zásadní otázka, ve které nemůžou pol-
ské straně ustoupit. »Chápeme samo-
zřejmě důležitost dolu Turów pro pol-
skou stranu, ale kdyby se Polsko od
začátku nechovalo vůči České republice
arogantně a bylo ochotno o problému
diskutovat, mohla ta diskuse dnes být
někde úplně jinde. To, že dnes bylo
upozorněno i na to, že dohoda by neby-
la v souladu s unijním ani naším prá-
vem, už je jenom třešnička na dortu. 

Ať se současní vládní představitelé
podívají na přístup a výroky jejich teh-
dejších kolegů a zametou si před vlast-
ním prahem,« dodala Pěnčíková.

Ministerstvo oficiálně
o škodách neinformovalo 
Ekologové a právní experti ze společ-

nosti Frank Bold odkazují na data
České geologické služby, podle nichž
jsou hladiny podzemních vod v příhra-
ničí kvůli dlouhodobému vlivu dolu na
historickém minimu. Uvedli, že pláno-
vaná podzemní bariéra se nachází přes
tři kilometry od místa, kde by byla

potřeba, a navíc v jiné podzemní
vrstvě.

Právnička Frank Bold LLaauurraa
OOttýýppkkoovváá uvedla, že by se ČR
uzavřením dohody v nynější po-
době zbavila možnosti bránit se

proti polskému nelegálnímu postupu
u evropských institucí. Zákon o ekolo-
gické újmě ukládá MŽP, aby oznámilo
vznik škody na svém životním prostře-
dí, v případě škod přesahujících hrani-
ci, Evropské komisi i úřadům dotče-
ných států. Podle směrnice o ekologic-
ké újmě pak musí znečišťovatelé nahra-
dit způsobené škody a předejít hrozí-
cím škodám, včetně uhrazení souvisejí-
cích nákladů.

Ministerstvo životního prostředí pod
vedením Richarda Brabce podle platfor-
my Evropskou komisi ani Polsko ofi-

ciálně neinformovalo, že na českém
území škody vznikly. Řízení podle
směrnice o odpovědnosti za životní pro-
středí tak nebylo dosud zahájeno. »Také
z toho důvodu pak ČR neuplatnila poru-
šení povinností Polskem v souvislosti se
vznikem škod na českém životním pro-
středí ani v žalobě podané k Soudnímu
dvoru EU,« uvedla iniciativa.

Důl Turów zásobuje uhlím elektrár-
nu, která je v jeho blízkosti a která je na
polském trhu důležitým producentem
elektrické energie. Obce v českém pří-
hraničí ale už několik let bojují proti
jeho rozšíření, obyvatelé se obávají ztrá-
ty zdrojů pitné vody, zvýšeného hluku
i prašnosti.

Praha vede kvůli tomu s Varšavou
spor, rozšíření těžby předloni Polsko
povolilo bez ohledu na námitky české
strany. ČR se kvůli tomu obrátila na
Soudní dvůr Evropské unie, který loni
v květnu nařídil Polsku předběžným
opatřením zastavit práce. To však Polá-
ci odmítají a zpochybňují i dopady na
české území.

ČR podle návrhu smlouvy pro pol-
skou stranu sporu trvá na náhradě 
50 milionů eur za škody způsobené těž-
bou, Polsko nabídlo 40 milionů eur.
Spor trvá také v požadavku na desetile-
tou délku soudního dohledu. Varšava by
souhlasila jen s dvouletým dohledem
Soudního dvora EU. ((jjaadd))

KSČM nechce válečné štváče – chce mír!
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NEJDE O VODU A OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO

TAKOVOU, ALE O PENÍZE.

(Dokončení ze str. 1)
Pojďme se na některé z nich podí-

vat blíže. Pro dokreslení toho, co to
bylo za nestvůry, budu citovat deník
Blesk, který napsal:
l JJaarroossllaavv OOppllííššttiill

»Šlo o trestaného pedofila, který
opustil 1. ledna 1990 brány věznice
právě díky Havlově amnestii. Proto-
že se noví zaměstnavatelé neměli
právo ptát po trestní minulosti zájem-
ců, získal Oplíštil místo sanitáře na
Bulovce. Navíc na dětské interně…
30. dubna si z oddělení odnesl teprve
sedmiměsíční Barborku. Odnesl si ji
na ubytovnu, kde ji znásilnil. Kvůli
těžkým poraněním začalo děvčátko
plakat, tak ji Oplíštil rukou zakryl
ústa. Miminko udusil.«
l JJaarroossllaavv GGaannččaařřííkk

»Desetkrát trestaný zločinec hned
na konci dubna plánoval další zločin.
Chtěl vykrást rodinný dům v Klučo-
vě. Jenže ho vyrušily jeho obyvatelky
- Ivanka Kudláčková a její dvě dcery,
dvaadvacetiletá Ivana a osmnáctiletá
Miroslava. Gančarčík všechny tři
zabil a nejmladší ženu navíc znásil-
nil.«
l JJoozzeeff SSlloovváákk

»Zabil mladou Jugoslávku v roce

1978, kterou vylákal z vlaku do lesa,
kde se ji pokusil znásilnit. V roce
1982 byl odsouzen na 15 let do
vězení. Havlova amnestie ho ale
vypustila na svobodu už v roce
1990. Jeho vražedné choutky na
sebe nenechaly dlouho čekat. Te-
prve 16letou Moniku zabil už začát-
kem července na Konopišti. Omámil
jí plynovou pistolí a ubil ji holí.
O 17 dní později zabil další dívku
v Bratislavě.« Vraždil i v roce 1991,
kdy »dívku z Bratislavy pod zámin-
kou odvezl do lesa, kde ji zabil
několika údery do krku. Čtvrtou
oběť zabil též v Bratislavě. Sotva
plnoletou dívku napadl klackem
a uškrtil ji páskem.«
l AAnnoottnníínn MMaarrččííkk

»31. prosince 1990 si na oslavách
v kulturním domě ve Frýdku-Místku
vyhlédl mladou Blanku. Tu policie
druhého dne našla zohavenou a polo-
nahou v místní škole. Byla brutálně
zbitá, vrah ji i kopal. Zemřela na udu-
šení po vdechnutí krve.«

Nemuselo se to stát
K páchání těchto zločinů ale vůbec

nemuselo dojít, kdyby byly vyslyše-
ny hlasy, které proti této amnestii již

při její přípravě zaznívaly. Jedním
z nich byl hlas JJaarroossllaavvaa KKoonneeččnnééhhoo,
náčelníka Sboru nápravné výchovy,
který byl ze své funkce bez udání
důvodů, krátce po vyhlášení amne-
stie, propuštěn. Konečný později
o amnestii prohlásil následující: »Byl
jsem zásadně proti tak rozsáhlé
amnestii, poněvadž jsem znal doko-
nale mentalitu vězňů, jejich nálady
a názory, o čem hovořili, co budou
venku dělat po případném propuštění
na amnestii. O ničem rozumném
v inkriminovaném období nemluvili,
jen o samých lumpárnách. Zvláště
důrazně jsem upozorňoval na to, že
jestliže amnestovaní nebudou mít
žádné zázemí, že především uškodí-
me jim samotným i celé společnosti.
Mnohým pak opravdu nezbude nic
jiného, než páchat trestnou činnost.
Doslova jsem uvedl, že budou krást,
loupit, zvýší se bytové krádeže,
vozidla budou zcizována, vraždy
atd.«

Napětí mezi USA a Ruskem
Poslední týdny pozorujeme napětí

mezi USA a Ruskem v souvislosti
s Ukrajinou. Na tomto místě je
vhodné si připomenout sliby, které

v roce 1990 dali nejvyšší představi-
telé USA tehdejšímu sovětskému
prezidentu Michailu Gorbačovovi.
Podle nyní odtajněných dokumentů
ujistil tehdejší americký ministr
zahraničí JJaammeess BBaakkeerr Gorbačova 
9. února 1990, že se NATO neposu-
ne o »ani jeden palec na východ«.
Baker směrem ke Gorbačovovi
podotkl, že »ani prezident, ani já
nehodláme získávat žádné jed-
nostranné výhody z probíhajících
procesů« a chápeme, že »nejen pro
Sovětský svaz, ale i pro další evrop-
ské země je důležité mít záruku, že
…ani píď současné vojenské juris-
dikce NATO se nerozšíří východ-
ním směrem«.

Tuto kaskádu ujištění zahájil už 
31. ledna 1990 západoněmecký minis-
tr zahraničí HHaannss--DDiieettrriicchh GGeennsscchheerr,
kdy dal jasně najevo, že »změny ve
východní Evropě a německý sjedno-
covací proces nesmějí vést k porušení
sovětských bezpečnostních zájmů«.
Proto by NATO mělo vyloučit »rozši-
řování svého území směrem na
východ, tj. jeho přibližování k sovět-
ským hranicím«.

Když ruští zástupci Nejvyššího
sovětu přijeli v červenci 1991 do

Bruselu, tak jim tehdejší generální
tajemník NATO MMaannffrreedd WWöörrnneerr
zdůraznil, že »Rada NATO a on
jsou proti rozšiřování NATO«.
Mimochodem pro toto tvrzení bylo
13 z 16 členů NATO. Jaká je realita
dnes, vidíme sami – vojska NATO
operují až na Ukrajině a jejich sliby
dávno vzaly za své. Já si v této sou-
vislosti dovolím pouze připome-
nout, že jedinou stranou, která byla
proti vstupu do Severoatlantického
paktu NATO, byla KSČM. Tehdejší
politici však referendum k této
otázce vůbec nevyhlásili z obav
toho, jak by mohlo dopadnout,
neboť podle dostupných dat byly asi
dvě třetiny obyvatelstva proti
angažmá ČR v tomto vojenském
paktu.

Děkuji vám všem, kteří jste dočetli
až do konce, a za týden opět na shle-
danou.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

Poznámka redakce: 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.

FFOOTTOO -- nneewwssrrnndd..ccoomm



Protest proti zbrojním
dodávkám na Ukrajinu

Tři roky za »Dobře on, tak na muslimáče«

VV rreeaakkccii nnaa aakkttuuáállnníí uuddáálloossttii
ppřřiipprraavvuujjee ČČeesskkéé mmíírroovvéé hhnnuuttíí zzaa
ppooddppoorryy ddaallššíícchh oorrggaanniizzaaccíí pprroo--
tteesstt pprroottii zzbbrroojjnníímm ddooddáávvkkáámm nnaa
UUkkrraajjiinnuu aa pprroovváálleeččnnéé ppoolliittiiccee
vvllááddyy aa NNAATTOO..

Akce se uskuteční v sobotu 
29. ledna od 15.30 hodin před
budovou Generálního štábu
Armády ČR na Vítězném náměstí
(stanice metra Dejvická) v Praze.

Jak Haló noviny informoval
předseda Českého mírového
hnutí a místopředseda Ústředního

výboru KSČM MMiillaann KKrraajjččaa,,
smyslem akce je ukázat rozhodný
nesouhlas s tím, aby se Česká
republika jakkoliv podílela na
eskalaci napětí v Evropě a zvyšo-
vání hrozby válečného nebezpečí.
»Protest je namířen proti zbroj-
ním dodávkám na Ukrajinu plá-
novaným vládou Petra Fialy
a proti válečným přípravám
v regionu východní Evropy ze
strany agresivního Severoatlan-
tického paktu NATO,« uvedl
Krajča. ((zzaa))

PPrraažžsskkýý mměěssttsskkýý ssoouudd uudděělliill
sseeddmmaappaaddeessááttiilleettéémmuu ZZddeeňňkkuu
SSaalloovvii zzaa ppooddppoorruu aa pprrooppaaggaaccii
tteerroorriissmmuu ttřříílleettýý ppooddmmíínněěnnýý
ttrreesstt ss ppěěttiilleettoouu zzkkuuššeebbnníí
ddoobboouu..

Řidič kamionu v březnu
2019 na internetu vychvaloval
pachatele teroristického útoku
v Christchurchi na Novém
Zélandu, který ve dvou meši-
tách zastřelil pět desítek lidí.
Rozsudek není pravomocný,
muž i státní zástupce si pone-
chali lhůtu na možné odvolání.
Sala vinu popírá.

Muž podle obžaloby pod
článek o střelbě na Novém
Zélandu na webu zvrácený.cz
napsal komentář »Dobře on,
tak na muslimáče«. Dopustil
se tak podle státního zástupce
trestného činu podpora a pro-
pagace terorismu. Žalobce
Miloš Klátik ho za to navrhl
poslat na pět let do vězení,
soudkyně Jarmila Pavlátová
však stejně jako většina soud-
ců v podobných případech
uložila podmíněný trest.

»Jde o ojedinělé jednání,
kdy schvaloval takto odporný

čin,« prohlásila předsedkyně
trestního senátu. U soudu se
podle ní neprokázalo, že by
Sala patřil do nějaké extremis-
tické organizace nebo že by
psal další podobné komentáře.
Muž ale podle ní neprojevil
žádnou lítost, proto dostal nej-
vyšší možný podmíněný trest.

Sala vinu u hlavního líčení
popřel. »Nic takového jsem
nenapsal,« uvedl. Dodal, že
z jeho IP adresy mohl komen-
tář odeslat i někdo jiný. Jeho
argument však soud neuznal.

Za podporu a propagaci

terorismu přes veřejnou síť
hrozí trest pět až 15 let vězení.
Soudy však zatím v případě
schvalování útoku v Christ-
churchi ukládaly podmíněné
tresty. Podle Salova advokáta
AAlleeššee CChhoodděěrryy se »naše-
mu zákonodárství nepodařilo
odstupňovat tyto trestné činy«.
»Sazba pět až 15 let je úplně
neskutečná, neodpovídá spole-
čenskému nebezpeční toho
činu,« prohlásil. Také podle
soudkyně nebyl mužův čin
natolik nebezpečný, aby ho
poslala do vězení. ((cciikk))
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JJaakkoo kkaažžddoorrooččnněě ssee vv ppřřiippoommíínnkkuu ppoocchhooddůů
ssmmrrttii,, kkddyy NNěěmmccii nnaa kkoonnccii ddrruuhhéé ssvvěěttoovvéé vváállkkyy
hhnnaallii zzuubboožžeennéé vvěězznněě zz kkoonncceennttrraaččnníícchh ttáábboorrůů,,
sseeššllii vv mmííssttěě bbýývvaalléé ssttooddoollyy uu ppoommnnííkkuu OObběětteemm
ppoocchhoodduu ssmmrrttii vv HHrraaddccii nnaadd MMoorraavviiccíí zzáássttuuppccii
lleeggiioonnáářřůů,, ČČeesskkééhhoo ssvvaazzuu bboojjoovvnnííkkůů zzaa ssvvoobboo--
dduu aa aarrmmááddyy zz OOppaavvyy.. 

Delegace OV ČSBS Opava pak položila
květiny i na hroby v Hradci nad Moravicí
(tamní pomník s pamětní deskou byl odhalen
v roce 1947, věnovala jej místní jednota Svazu
bojovníků za svobodu) a na hřbitově ve Vlašto-
vičkách.

Archivy uchovávají svědectví
o snaze pomoci zajatcům

S postupující osvobozovací misí Rudé armá-
dy a jejích spojeneckých vojsk vydal německý
ministr vnitra Heinrich Himmler příkaz
k zahlazení zvěrstev, která se děla v koncent-
račních táborech – továrnách na smrt.  Ve všech
koncentračních a zajateckých táborech na dneš-
ním území Polska byla zahájena evakuace. Pře-
suny kolon statisíců vězňů trvaly řadu dní
a týdnů. Mnoho jich prošlo také řadou měst
a vesnic na Opavsku. Tam také mnozí vězni

umírali žízní, hladem, na následky trýznění
a bití a zastřelením. Ostatky některých byly po
exhumaci po osvobození přeneseny do hrobů
na hřbitovech, například v Opavě, Jaktaři,
Kylešovicích, Březové,
Budišově nad Budišov-
kou, Guntramovicích,
Raduni, Vlaštovičkách...

Kroniky a archivy
uchovávají svědectví
o snaze českých občanů pomoci zajatcům –
s rizikem trestu - zejména ale některá svědectví
těch, kteří ukrývali do konce války ty vězně,
kterým se podařilo zběhnout a nebyli dopadeni.

»Byl velký mráz a Rusové v lehkých větši-
nou roztrhaných šatech, podobných hadrům,

většinou otevřených dřevácích, nohy ovinuté
papírem, hladoví, žíznící, unavení se potáceli
napolo mrtví po cestě z Komárova do Vršovic
a dále. Němečtí vojáci se psy štvali slabé, pada-

jící postavy, posílali na
ně psy, bili je puškami.
Padlé buď nechali zmrz-
nout, nebo dobíjeli a stří-
leli...« (citát z kroniky
obce Raduň).

Dne 24. ledna 1945 dorazil jeden z transpor-
tů i do Hradce nad Moravicí, kde ve stodole na
slámě zubožení přečkali do rána. Zde bylo také
ubito a zastřeleno šest zajatců, kteří jsou pocho-
váni na zdejším hřbitově. 

TTEEXXTT aa FFOOTTOO -- MMiirroossllaavv OOPPÁÁLLKKAA

Připomněli oběti pochodů
smrti na Opavsku

Rozpočtové škrty dále pokračují
JJaakk ttoo ttaakk vvyyppaaddáá,, ččttyyřřččlleennnnáá kkooaallii--

ccee vvee vveeddeenníí ssttaattuuttáárrnnííhhoo mměěssttaa BBrrnnaa
vvyyddrržžíí aažž ddoo kkoonnccee vvoolleebbnnííhhoo oobbddoobbíí..
SShhooddllaa ssee ii nnaa jjeeddnnoomm zzee ddvvoouu ppřřiihhlláá--
ššeennýýcchh uucchhaazzeeččůů oo mmííssttoo vveeddoouuccííhhoo
ttoolliikk sslleeddoovvaannééhhoo OOddbboorruu ddoopprraavvyy
MMaaggiissttrrááttuu mměěssttaa BBrrnnaa ((MMMMBB))..
NNuuttnnoo ddooddaatt,, aažž ppoo nněěkkoolliikkrráátt ooppaakkoo--
vvaannéémm vvýýbběěrroovvéémm řříízzeenníí..

Možná to bylo i s tím vědomím, že
to, co neuděláš do pololetí, už
v tomto volebním období nestihneš.
Snad to též potvrdí (opět po několika
pokusech) nyní již konečné schválení
prodeje bytových domů na Ibsenově
ulici. Možná i proto je na program
dnešního zasedání Zastupitelstva
města Brna (ZMB) zařazeno k pro-
jednání jen několik málo nových,
relativně menších investičních pro-
jektů. Z nich nejzajímavější by
mohlo být posouzení projektu
a návrh na rozpočtové opatření
v částce 770 mil. Kč na Sociálně-
zdravotní komplex Červený kopec,
s výstavbou 150 lůžek pro dlouho-
době nemocné pacienty.

Ale pěkně popořádku
Po tradičních úvodních bodech je

do programu zasedání ZMB zařazeno
odměňování neuvolněných členů
ZMB a členů výborů/komisí s návr-
hem na navýšení do 100 % vládou

určené maximální částky. Přece jak
jinak, že? Zvláště při dnešním navy-
šování cen energií by stejně jako nás,
i velkou většinu Brňanů zaujal bod
č. 9, přicházející s návrhem na připo-
jení se k mezinárodní deklaraci česky
nazvané »Posílení klimaticky ne-
utrálních metropolitních oblastí:
zelené, chytré a odolné«. Bohužel

dosud k němu nejsou zveřejněny
žádné podkladové materiály, důvody
proto neznáme. V následujícím bodě
se pak návrhem dodatku ke Zřizovací
listině vracíme k problematice loň-
ského vzniku příspěvkové organizace
Centra sociálních služeb, organizač-
ně stahujících tyto služby z pravomo-
ci jednotlivých městských částí. Zde
od vedení města čekáme aktuálně
velmi potřebné vyhodnocení ekono-
mických, organizačních a jiných pří-
nosů jeho vzniku. Bude do konce
volebního období k dispozici?

Kreditka pro zaměstnance
Ve 12. bodě programu je od zastu-

pitelů ZMB požadován souhlas s čer-
páním bankovního úvěru k pořízení

kreditní karty pro zaměstnance
MMB k úhradám výdajů při plnění
pracovních povinností (nejenom
zahraničními pracovními cesta-
mi) v maximální okamžité výši 
1 mil. Kč. Jejich potřebu vyvolalo to,
že všemi běžně využívané karty
debetní nejsou akceptovány ve všech
regionech a na všechny typy služeb.
Pro které typy služeb a v kterých
regionech je potřebné mít k okamži-
té dispozici až 1 mil. Kč, uvedeno
nebylo.

Pochvala
Mezi tyto body je k samostatnému

schválení zařazen návrh Zásad
občanských návrhů pro Brno. Na
základě pozitivních ohlasů na již
několikaleté uplatňování participativ-
ních rozpočtů jako prvků přímé
demokracie, přinášející zlepšení
života ve městě, je v nich ukotvena
možnost pro všechny obyvatele
města podávat i neinvestiční návrhy,
které jsou pro participativní rozpočet
nevhodné. Mezi takové návrhy může-
me řadit např. projektové dokumenta-
ce, projekty regulativního charakteru
anebo ideové podněty bez vazby na
konkrétní místo či rozsah realizace.
Vlastní rozhodnutí o návrhu je ovšem
vždy plně na uvážení RMB a není
těmito zásadami nijak garantováno

ani přislíbeno. Schválení těchto zásad
považujeme za prospěšné a tento
počin vedení města hodnotíme velmi
kladně.

Nekulturní politická hra
Za vkládání nekulturní politické

hry do běžné komunální politiky,
nepřínosné nejen pro obyvatele
města Brna, pokládáme naopak návrh
poskytnout městské příspěvkové
organizaci Centrum experimentální-
ho divadla příspěvek 300 tis. Kč na
zajištění projektu Ambasáda nezávis-
lé běloruské kultury v Brně, a to
dokonce bez projednání ve výboru
pro národnostní menšiny ZMB (co
jiného by měl tento orgán přímo říze-
ný zastupitelstvem projednávat?). 

O docela zvláštním vztahu vedení
města ke kultuře vypovídá také
porovnání návrhů v bodech 32-34
programu zasedání ZMB na poskyt-
nutí víceletých individuálních dotací
(přes 24,3 mil. Kč) a jednoletých
individuálních dotací (22,85 mil. Kč)
z rozpočtu města v oblasti kultury
s návrhem na poskytnutí individuál-
ních dotací pro státní příspěvkové
organizace v oblasti kultury (Mo-
ravské zemské muzeum a další
muzea a galerie, Moravská zemská
knihovna) na roky 2022-2023 ve výši
2 mil. Kč.

Protipovodňová opatření
Širší diskusi by si asi vyžádala

problematika úrovně spolufinanco-
vání protipovodňových opatření. Pod
30. bod programu zasedání ZMB je
totiž zařazen návrh smlouvy/závazku
stavebníka – společnosti Nová Zbro-
jovka poskytnout městu investiční
příspěvek ve výši 8 227 120 Kč,
který bude použit na protipovodňová
opatření v městské části Brno-Žide-
nice. V této a obecně ve všech tako-
vých návrzích Smluv zde chybí
posouzení skutečného významu
daného území vzhledem k ceně pro-
tipovodňových opatření v rámci
celého Brna (ve starých cenách až
4,5 mld. Kč).

A co na tradiční závěr?
Celkový rozsah lednového zasedá-

ní ZMB je svým počtem navržených
bodů mírně podstandardní, předpo-
kládaný počet »konfliktních« bodů
pak minimální. V současné omikro-
nové situaci a v období těsně před
nastupujícím předvolebním hledáním
partnerů staronových a vymezování
se ke stávajícím lze proto očekávat
minimální diskusi, a tedy jeho hladký
a rychlý průběh. No ale uvidíme.

BBrrnněěnnsskkáá MMěěssttsskkáá rraaddaa
zzaassttuuppiitteellůů KKSSČČMM

Účastníci připomínky u památníku Obětem pochodu smrti v Hradci nad Moravicí

U památníku na hřbitově v Hradci nad Moravicí, kde byly pohřbeny i exhumované ostatky obětí
pochodu smrti. Autorem reliéfu, jenž symbolizuje šest zubožených postav, z nichž první nese
v náručí zesláblého hocha, je akademický sochař Jan Vítězslav Dušek.

PADLÉ NECHALI
ZMRZNOUT,

NEBO JE DOBÍJELI...

V ROZPOČTU
ŠKRTAJÍ, SOBĚ

NAVYŠUJÍ.



Občany města Třeboně a širokou kulturní
veřejnost překvapila smutná zpráva. Po

delší nemoci odešel ve věku 89 let profesio-
nální muzikant, dirigent Třeboňského lázeň-
ského symfonického orchestru (TLSO),
který v roce 1959 založil, a bývalý dlouhole-
tý ředitel Lidové školy umění. Patřil mezi
významné osobnosti, které se podílely na
bohatém kulturním životě města a třeboň-
ských lázní. Jako dirigent a sbormistr TLSO
proslavil vážnou a komorní hudbou nejen
doma, ale i za hranicemi.

Málokteré město velikosti Třeboně se
může pyšnit symfonickým orchestrem, který
účinkoval pod taktovkou Jaroslava Kohouta
plných 56 let. Ke konci roku 2015 došlo ke
změně ve vedení orchestru a ze zdravotních
důvodů Jaroslav Kohout skončil. Na jeho
místo nastoupil dirigent orchestru a opery
Jihočeského divadla České Budějovice Josef
Zaplatílek, výborný muzikant a odborník na
sborový zpěv. Pod jeho vedením pokračuje
TLSO již v 63. sezoně.

Několik zajímavostí 
z bohatého života

Jaroslav Kohout se narodil 26. prosince
1932 v rodině truhláře v Ledenicích. Otec
byl obětavým hudebníkem a muzikantem.
Mimo svoji truhlářskou profesi a odbornost
vyučoval po práci děti a mládež na hudební
nástroje.

S hudbou začal již jako pětiletý, kdy učite-
lem byl právě jeho otec. Začal se učit na
housle, později také na varhany. Postupně
vystudoval vyšší odbornou hudební školu,
konzervatoř v Českých Budějovicích, obor

varhany. V roce 1953 složil státní zkoušku
na klavír.

Hudbu neopustil ani na vojně u plukovní
kapely vojenského útvaru v Klatovech, kde
hrál na lesní roh. Postupně se zdokonaloval
ve hře na další hudební nástroje, až jich
dokonale ovládal devět: varhany, klavír, bicí,
pozoun, harmoniku, lesní roh, trumpetu,
violoncello a kontrabas.

Po vojně začal učit na Lidové škole umění,
dnes Základní umělecké škole v Třeboni. Od
září 1960 byl jejím ředitelem až do odchodu
do důchodu v roce 1994. Vedle »ředitelová-
ní« vyučoval hře na hudební nástroje a hrá-
val na varhany v místním kostele při boho-
službách a pohřbech.

Založení orchestru
Celý svůj život zasvětil hudbě a symfonic-

kému orchestru. Byl nejen zakladatelem, ale
i dirigentem, nestorem, manažerem a hlavně
»tahounem«. Jména Jaroslav Kohout
a TLSO k sobě patřila nepřetržitě plných 56
let. Orchestr by nemohl být bez jeho nadše-
ní, obětavosti a veliké lásky k hudbě, ale ani
bez vzájemného přátelství a úcty mezi členy
orchestru. Velikou oporou při jeho práci byla
jeho manželka, která se rovněž věnuje hudbě
a vyučuje na ZUŠ v Třeboni. Také jejich
dcera zdědila talent a lásku k hudbě. Ovládá
perfektně hru na klavír a fagot. Vystudovala
v Praze Akademii muzických umění, obor
klavír. I zde platí přísloví, že jablko nepadá
daleko od stromu.

Sen z dětství
Jako malý chlapec měl Jaroslav Kohout

sen, že stojí v Ledenicích na dřevěném stu-

pínku a diriguje velký hudební soubor. Tento
sen se mu postupně splnil a pod jeho vede-
ním a taktovkou se svým orchestrem rozdá-
vali potěšení a radost nejen Třeboňskům, ale
i lázeňským pacientům a dalším milovníkům
komorní a vážné muziky.

Orchestr pravidelně každý měsíc účinkuje
ve Společenském sále lázní Aurora nejen pro
pacienty lázní, ale i pro širokou veřejnost. Do
svých programů zařazuje nejen vážnou hudbu
světových autorů, ale i populární a oblíbené
melodie v lidovém tónu, taneční melodie
a známé pochody, které si posluchači rádi
poslechnou. TLSO pod vedením a taktovkou
Jaroslava Kohouta vystupoval i v zahraničí,
například ve vídeňském Prátru nebo v dru-
žebním rakouském městě Schremsu.

Jako učitel hudby vychoval stovky hudeb-
níků, z nichž řada je dnes mistry na své
nástroje a hrají ve významných orchestrech.
Někteří jeho žáci působí i v zahraničí jako
muzikanti nebo učitelé hudby.

Významná ocenění
V souvislosti s osobností Jaroslava

Kohouta stojí za uvedení jedna z událostí, ke
které došlo v životě orchestru. Na koncertě
k příležitosti 50. výročí trvání TLSO udělil
ředitel pelhřimovské Agentury Dobrý den
Miroslav Marek dirigentu Jaroslavu Kohou-
tovi certifikát za vytvoření českého rekordu
v nepřetržitém dirigování a vedení orchest-
ru. Tento rekord byl 19. července 2009 ofi-
ciálně zaevidován do České knihy rekordů
na Masarykově náměstí v Třeboni na kon-
certě v rámci třeboňských slavností stavitele
a rybníkáře Jakuba Krčína. Byla to tehdy
velká sláva.

Další významnou událostí v činnosti
TLSO a v životě Jaroslava Kohouta bylo
ocenění jeho práce a zásluh u příležitosti 
80. narozenin. Na slavnostním koncertě
k tomuto výročí byly uvedeny také skladby,
které složil on sám. Po skončení koncertu
přítomný starosta Jiří Houdek předal Jaro-
slavu Kohoutovi vysoké ocenění – Cenu
města Třeboně, kterou mu udělila rada města
za jeho záslužnou a obětavou práci v oblasti
kultury, a zejména za založení a vedení
TLSO. Starosta vyzdvihl také jeho dlouhole-
tou spolupráci s Jihočeskou hudební konzer-
vatoří České Budějovice, kdy po vzájemné
dohodě bylo umožňováno studentům kon-
zervatoře účinkovat na koncertech TLSO,
a také 34 let práce jako učitele a ředitele
ZUŠ v Třeboni.

Poslední rozloučení
Poslední rozloučení s Jaroslavem Kohoutem

se konalo v kostele sv. Jiljí v Třeboni, kdy jej
na jeho poslední cestě do muzikantského nebe
přišli vyprovodit rodinní příslušníci, členové
orchestru, bývalí žáci hudební školy, řada
občanů města a široká veřejnost. Prostory kos-
tela byly zaplněny do posledního místa.

Jeho dlouholetá práce na úseku hudebním,
jeho záslužná práce při vedení ZUŠ a TLSO,
jeho krásný vztah k lidem a hudební mláde-
ži zůstane v srdci všech přátel, spolupracov-
níků a rodiny.

Čest jeho památce!
MMiirroossllaavv KKRRÁÁLL,, TTřřeebbooňň

FFOOTTOO –– aarrcchhiivv TTLLSSOO
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Odešel Jaroslav Kohout, 
dirigent, varhaník a skladatel

Z koncertu TLSO v letních měsících v altánu zámeckého parku státního zámku Třeboň, které byly velice oblíbené a hojně navště-
vovány.Převzetí Ceny města Třeboně

Z koncertu TLSO ve Společenském sále lázní Aurora

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



REDAKČNÍ SLOUPEK První elektrobus v Praze
V poměrně obsáhlé

zprávě nám Dopravní
podnik hlavního
města Prahy (DPP)
oznamuje, že do pra-
videlného provozu
zařazuje první elekt-
robus, a to dvoupólo-
vý bateriový elektro-
bus Škoda E’CITY

36BB z dílny skupiny Škoda Transporta-
tion střední velikosti.

Máme jásat? Maximálně v intencích
Haškovy Strany mírného pokroku
v mezích zákona. Zpráva podrobně popi-
suje, jak v DPP zkoušeli celou řadu typů
elektrobusů už od roku 2010. Žádný se ale
neosvědčil, prý až tento. Musela to být
pořádná fuška. Do konce února se má stav
elektrobusů v DPP rozrůst na 13 kusů,
během následujících let má přibýt dalších

100 elektrobusů. Velkou část pořizovacích
nákladů na elektrobusy včetně nezbytné
infrastruktury má uhradit Operační pro-
gram Praha – pól růstu Evropské unie.
Jinak by do toho DPP, resp. hlavní město,
zřejmě nešly.

Elektrobus má v Praze zlepšit životní
prostředí, jednak tichým, jednak bezemi-
sním provozem. To je jistě pravda. Není

ale pravda tvrzení DPP, že elektrobusy
přispějí ke zlepšení stability klimatu.
Samy sice žádný oxid uhličitý nevypou-
štějí, ale trakční elektřina nutná k jejich

provozu se musí někde vyrobit. V kon-
krétních podmínkách ČR je výroba elek-
třiny dosti náročná na emise oxidu uhli-
čitého. Zamýšlená elektrizace dopravy
v ČR znamená za stávajícího elektroe-
nergetického mixu Česka mírné zvyšo-
vání emisí oxidu uhličitého.

V zavádění elektrobusů Praha hrubě
kulhá i za Varšavou, jejíž dopravní pod-

nik provozuje již nějaký ten rok elektro-
busy na celé řadě autobusových linek.
To jen tak pro srovnání.  

JJaann ZZEEMMAANN

Od teologa 
k digitálnímu monstru

Televizní obrazovka se poslední týdny a měsí-
ce skutečně nezvykle překonává. Pořád je co
komentovat, nad čím se pozastavovat.

Tak třeba na ČT24 se v tamním Interview obje-
vil nedávno respektovaný filozof a sociolog, pro-
fesor Václav Bělohradský. Ten totiž dostal na trh
svou novou knihu nazvanou Čas pléthokracie.
Když části jsou větší než celky a světový duch
spadl z koně. A proč a co je to ta pléthokracie?

Vezměme si na pomoc anotaci k jistě zase uži-
tečnému počinu, který by neměl chybět v knihovničce zvídavého člově-
ka rozumného: »Latinské slovo interregnum označuje čas přechodu,
kdy nám minulost už a budoucnost ještě nepatří. A to současné interreg-
num ohlašuje všudypřítomné slovo antropocén. Vynořilo se v roce 2000
k označení epochy, kdy je lidstvo rozhodujícím geologickým činitelem
na planetě Zemi a kdy svou činností může svůj jediný domov v kosmu
zničit.« A že se o to pohříchu sakra snaží…

»Komunikační technologie přeměnily veřejné prostory v globální
digitální mělčiny, kde se místo názorových většin formují většiny divo-
ce likeující a hateující (čti lajkující a hejtující, tj. vyjadřující obdiv či
odpor k prezentovanému na sociálních sítích). Společnost se polarizuje,
šíří se apokalyptické nálady a strach ze spiknutí mocných,« pokračují
»vysvětlivky« k profesorově náhledu na nový svět.

»Do našich životních světů vtrhly hyperobjekty jako globální oteplo-
vání. Vše ovlivňují, všude škodí a všichni jsme současně poškození
i viníci. Velebné velecelky jako národy nebo impéria se potrhaly,
v mezerách mezi nimi se začíná formovat aktivistická demokracie kri-
tických množství efektivně komunikujících, ale nezávislých jednotlivců
– pléthokracie. V ní už nebojuje jeden ‚velký subjekt osvobození‘
(demos) proti jednomu ‚velkému subjektu útlaku‘ (kapitálu), spíše jsou
v běhu pouliční bitky, v nichž se hybridizují centra a periferie, formy
vlastnictví, kapitál a práce, globální a lokální identity.« Geniálně shrnu-
to! Jako vždy u novodobé(ho) VB…

Tak když už teď víme, co je to ta pléthokracie, podívejme se na ještě
jeden odkaz Bělohradského Času pléthokracie, který představil právě
v Interview. Pan profesor v ní objevil třetí největší nebezpečí dějin. A tím
je »digitální monstrum«. Digitální monstrum, které odmítá argumento-
vat. Prvním nebezpečím pro VB byl teolog, tím druhým pak ideolog…
Dřív bych možná s tím druhým trochu polemizoval, ale tváří v tvář
i tomu třetímu nelze než zase souhlasit doslova a do písmene. A doufat,
že nebude platit ono známé »do třetice všeho zlého«… I když tomu vše
nasvědčuje. Bohužel. Aneb Kdo chce kam… RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

Barnevernet a lidská práva
Kauza paní Michalákové se znovu

dostala na stránky novin a do televizních
zpravodajství. Tentokrát ji způsobil neo-
čekávatelný rozsudek Evropského soudu
ve Štrasburku, který ve věci odebrání
synů zmíněné paní se postavil za norský
Barnevernet. Připomeňme si, že odebrá-
ní dětí paní Michalákové se stalo na
základě obvinění, které se sice ani v Nor-
sku nepotvrdilo, ale i tak zůstalo v plat-
nosti. Přitom tentýž soud v šestnácti
jiných podobných případech nařídil
Norům děti biologickým rodičům vrátit.
Proč v tomto případě přijal jiné rozhod-
nutí, nevíme. Je to proto, že paní Micha-
láková zůstala sama, protože její bývalý
muž, otec jejích dětí, nevyvinul patřičný
zájem? Či že už uplynula příliš dlouhá
doba od odebrání synů, kteří získali cito-
vé vazby na pěstouny? Ani to by nemělo
bránit právu a jistě by se našlo řešení,
které by nepoškozovalo ani jednu ze
stran. Je v pořádku, že paní Michaláková
za pomoci českého státu se s rozhodnu-
tím nespokojí.

Jednání Barnevernetu nás
však upozorňuje na to, kam až
mohou zajít ti, kteří teorii lid-
ských práv chápou až do
absurdna, a i na to, jak blízko je
od takovéhoto pojetí k tomu, co
se dělo před polovinou minulé-
ho století v Evropě. Tam také
děti byly odebírány a předávány
do péče »správných rodičů«.
Také v tomto případě se odnárodnily
a často přestaly mluvit svým rodným
jazykem. Tehdy obyvatelé Evropy mys-
leli, že něco podobného se už nemůže
opakovat. A jak je zřejmé, opakuje se.
Jen se nevybírají děti podle rasových
zákonů na ty, co budou vychovávány
u »správných rodičů«, a na ty, které si
»převýchovu« nezaslouží a skončí třeba
v Chelmnu.

A jaké vůbec v onom norském systé-
mu mají »lidská práva« rodiče? Tedy
rodiče ničím se neprovinivší, snad jen
tím, že občas potomkovi dají výchovný
pohlavek? Skutečně žádná, protože zmí-

něný pohlavek je zapšklým
Barnevernetem např. hodnocen
jako »porušení lidských práv
dítěte«. Je to absurdní divadlo,
které by snad patřilo do hry
Václava Havla, pokud by se
touto politicky »málo užitelnou
problematikou« zabýval. 

Neznám všechny nuance pří-
padu Michaláková. Předpoklá-

dám však, že český soud je dostatečně
prověřil, když se postavil na její stranu.
Neznám ani důvody, proč štrasburský
soud rozhodl v neprospěch české občan-
ky. Pokud důvodem je to, co jsem uved-
la, jistě by se našlo nějaké řešení, které
by nepoškodilo ani jednu stranu. Jen
jedno vím, pokud by podobné pojetí lid-
ských práv, a štrasburský soud svým roz-
hodnutím ve věci dětí paní Michalákové
tomu dal zelenou, se mělo stát normou,
pak už je jen krok k tomu, aby pod hes-
lem tzv. »lidských práv« jsme ztratili
skutečnou svobodu a skončila hra na
demokracii. RRůůžžeennaa DDOOMMOOVVÁÁ

Podle jednoho soudu »vzorný Čech«
Kauza Desfours-Walderode

(Des Fours-Walderode) se táhne
jako černá nekonečná nit a stává
se stálou mnohaletou náplní
několika soudů. Jde o výklad
dekretů prezidenta Beneše
o konfiskaci majetku Němců
a zrádců a o to, zda se týkaly
právě pana hraběte Karla. Ten
totiž se měl někdy v roce 1947
opět stát podivným rozhodnutím česko-
slovenských orgánů, aniž byla v té době
známa jeho okupační činnost, občanem
Československa. Po roce 1990 pak po
»vzácném pochopení« nových mocných,
pánů Rumla a Bratinky, dvěma stům před-
stavitelům šlechtických rodů bylo »navrá-
ceno« naše občanství, a tím jim bylo
umožněno se pokusit obrat stát o velký
majetek. Geniální ukázka, jak začít prola-
movat zmíněné dekrety. Mezi tyto rody
patřili Defours-Walderodové. 

Štvanice (používám termín z jednoho
televizního pořadu) na stát tím začala.
Devadesátiletý hrabě Karel mohl v zájmu
rodu začít svůj velký boj za »spravedl-
nost«, tedy o panství Hrubý Rohozec,
a tedy o kus Českého ráje, kraje, který je
blízký srdci každého Čecha, kraje Máchy,

pátera Marka, básníků Šolce,
Šrámka, malířů Jíry, Komárka. 

Jenže ona je »spravedlnost«
a spravedlnost. Pan hrabě Karel
(Karl), člen Henleinovy strany,
přijal, ač nemusel, po Mnichovu
německé občanství. Ze strachu?
Byli i představitelé rodů, kteří
tak neučinili, viz například Wra-
tislavové, část Lobkowiczů,

Bubnové atd., a nic se jim nestalo. Jenže
pan Karel (Karl) si zvolil. Znamenalo to
však, že v době války musel narukovat
k wehrmachtu. Neposlali ho na východ,
byl cenný jako překladatel. Uměl totiž
perfektně česky. A tak se v dobách nejhor-
ších, tedy od září 1941 do roku 1943, stal
překladatelem u pražského vedení Abwe-
hru. Bylo to v době, kdy zde působil Paul
Thümmel, což mohlo vypadat pozitivně,
ale i v době jeho zatčení, vyšetřování
a začátku konce A-54, což lze zase chápat
negativně. Musel se účastnit i výslechů
a překládat. O tom, jak se při tom choval,
nevíme, ale nestačí už tato činnost
k tomu, aby jeho aktivní němectví bylo
potvrzeno? Málo věrné nebo méně prově-
řené by si v té době nikdo z nacistických
mocipánů do takových služeb nevzal.

Aby na tom nebylo dost, našel jsem
v knize vydané nedávno o kolaborantech
a válečných zločincích vojenského his-
torika Ivo Pejčocha zajímavou informa-
ci vyčtenou z archivních dokumentů.
Píše se v ní: »František Bartoš (jde
o zradivšího generála Bartoše žijícího
v Turnově) se v dubnu 1939 účastnil
schůzky turnovských Němců s hrabětem
des Fours Walderode… Během diskuse
se probíraly i plány na vytlačení českých
občanů z veřejných funkcí v místní sprá-
vě«. Bartoš byl po válce odsouzen k tre-
stu smrti. Hraběte Karla čekal odchod ze
země a ztráta majetku. Únor 1948 zabrá-
nil, aby na základě neúplných dokumen-
tů mu »byl vrácen« majetek. Po roce
devadesát tomu bylo jinak. Naštěstí se
našly další dokumenty. Méně příjemné
pro rodinu Desfoursů. Naděje zmocnit
se rozsáhlého jmění dostala trhliny. Ale
přesto dokázal na chvíli i uspět. Když
zemřel, »rodinného praporu« se chopila
jeho žena Johanna Kammerlander(ová).
Kauza se táhne dodnes a je zkouškou
pro další prolamování dekretů preziden-
ta Beneše. Až tam dospěla naše součas-
ná demokracie. 

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Někdo se tu zbláznil, ale já to nejsem
Než jsem si

jako občan naší
země, který je
každý den zahl-
cen válečnou
p r o p a ga n d o u ,
a to dokonce
i z veřejnopráv-
ních médií, polo-
žil základní

vojensko-geopolitickou otázku:
Jakou evropskou zemi kdy po druhé
světové válce bombardovalo sovět-
ské nebo nyní ruské armádní letec-
tvo? A odpověděl si, že žádnou, tak
jsem si znovu vybavil rok 1998,
skandální zabití 20 civilistů nepotre-
stanými piloty USA v italském
Cavalese, pak náš vstup do NATO
a zneužití našeho vzdušného prosto-
ru pro tzv. humanitární bombardová-
ní bývalé Jugoslávie a všechny ty lži

okolo toho a šok z reality, když jsem
přijel 6. 4. 1999 do Bělehradu, abych
na vlastní oči viděl tu zkázu, kterou
tam Američané, resp. tzv. koalice
»ochotných« způsobila. 

Ono to začalo vlastně bombardo-
váním bosenskosrbské armády
v roce 1995 a pokračovalo na jaře
1999 již mnohem intenzivnějšími
nálety na Svazovou republiku Jugo-
slávie jako takovou. Terčem ale byli
zejména Srbové včetně civilistů
a jejich metropole Bělehrad. Mimo-
chodem - v jiné formě tyto útoky
pokračují dosud. Kdyby tenista
Novak Djokovič nebyl Srb, jistě by
se to nějak udělalo, aby na Australi-
an Open mohl startovat... Ale to jsem
odbočil, byť na margo daného téma-
tu.

V kontextu toho všeho zažívám
další šok nad neomaleným komentá-

řem na aktualne.cz, od exnáměstka
ministra vnitra Martina Fendrycha.
Asi zase měl moc »žita«. V komentá-
ři s bombastickým titulkem Bude
válka? Žijeme v době, kdy Rusko
může vyvolat jaderný konflikt, se
kromě jiného táže: »Co máme my
proti ruské agresi? Zase jen svoje
životy. Na Rusko sami nestačíme.
Proto jsme v NATO a v Evropské
unii. Čím dál víc je vidět, jak obrov-
skou cenu obojí to členství pro nás
má. Teprve tváří v tvář ohrožení si to
uvědomujeme.«

Pravda, lépe by to nenapsal ani
Alianci sebeoddanější generál. Tak-
hle poníženě se Brežněvovi nevtíral
snad nikdo z bývalých vedoucích
funkcionářů KSČ a určitě i obyčejný,
řadový Američan by volil neutrálněj-
ší slova. M. Fendrych, jak vidno,
oddaně slouží zemi za velkou louží

trvale a jistě s ním nezatřesou ani dvě
nové žaloby, které proti NATO při-
pravují právníci v zastoupení tří tisí-
covek Srbů - nejen příslušníků armá-
dy, ale i civilistů. Jak uvádí aktual-
ne.cz, »jde jim o odškodnění za
následky použití munice s ochuze-
ným uranem během bombardování
v roce 1999 jak v Srbsku, tak
v Kosovu a Metohiji. Informovala
o tom srbská TV stanice B92 s tím,
že mnozí z nich trpí onkologickými
onemocněními«.

Evropský parlament v usnesení
z května 2008 sice přijal Globální
smlouvu o zákazu zbraní s uranem,
avšak na faktu, že byly použity stran
NATO v bývalé Jugoslávii dokonce
i proti civilnímu obyvatelstvu, to nic
nemění a kupodivu to ani nikdo
nerozporuje.

Toho důkazem budiž dřívější ver-

dikt italského soudu, který již přiznal
odškodnění zhruba 250 italským
vojákům, coby přímým účastníkům
oné »humanitární« devastace bývalé
Jugoslávie, u nichž se následkem
použití munice s ochuzeným uranem
objevila nejrůznější vážná, v mnoha
případech i smrtelná onemocnění.

A světe, div se, Američan s čes-
kým občanským průkazem Martin
Fendrych doslova děsí obyvatelstvo
Ruskem, hrozí Putinovi (ten z toho,
chudák, asi nebude spát...) a velebí
zločiny proti lidskosti, páchané jeho
zbožňovaným a do nebes vynášeným
NATO na civilech, resp. tu obrov-
skou cenu našeho členství v něm.
Český občan má být podle Fendry-
cha hrdý na to, že jeho země se ofici-
álně paktuje se zločincem... 

Někdo se tady asi zbláznil, a já to
určitě nejsem... VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP
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V zavádění elektrobusů Praha hrubě kulhá 
i za Varšavou, jejíž dopravní podnik provozuje 

již nějaký ten rok elektrobusy na celé řadě 
autobusových linek.

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



Stoupající inflace nám začala bílit účty

Vyplývá to z výpočtů spo-
lečnosti CRIF - Czech Credit
Bureau na základě dat České
národní banky a portálu
www.informaceofirmach.cz.

Opačný trend je patrný
v případě úvěrů domácností,
opět především ve druhé
polovině roku. Zatímco

v lednu 2021 měli lidé půjče-
no o 113 mld. Kč více než
o rok dříve, v listopadu to už
bylo meziročně o 179 mld. Kč
více. Vyšší zájem o úvěry
a nižší tendence lidí spořit se
projevily také v rozdílu mezi
objemem úspor a úvěrů. Ten

v listopadu klesl počtvrté
v řadě a s 1,03 mld. Kč byl
nejnižší od začátku roku
2021.

»Za pomalejším podzimním
růstem úspor stojí na jedné
straně vyšší inflace a skokový
růst nákladů řady domácností
za energie a další služby, na

druhé straně pře-
trvávající chuť
lidí utrácet. Tu
dobře ilustruje
i vývoj v katego-
rii spotřebitel-

ských úvěrů. Jejich objem
v první polovině loňského
roku v zásadě stagnoval. Poté
se však začal postupně zvyšo-
vat a v listopadu už byl mezi-
ročně o šest procent vyšší,«
uvedla analytička CRIF VVěěrraa
KKaammeennííččkkoovváá.

Vedle úvěrů na spotřebu
v průběhu roku rostl také
zájem o půjčky na bydlení,
které tvoří 80 procent objemu
úvěrů domácností. Zatímco
v lednu 2021 byl jejich objem
meziročně o osm procent
vyšší, v listopadu to bylo už
o 11 %.

Zatímco mezi domácnostmi
se v posledních měsících
objem úvěrů zvyšoval, mezi
živnostníky se příliš neměnil.
Meziročně se zvýšil pouze
o jedno procento na 47,5
mld. Kč. Objem jejich vkladů
se meziročně zvýšil o čtyři
procenta na 173 mld. Kč.
Nárůst se ale odehrál ještě
v prvním pololetí uplynulého
roku. Během něj se objem
jejich úspor zvýšil o 18,6
mld. Kč, v dalších pěti měsí-
cích se naopak snížil téměř
o 12 mld. Kč. Přesto byly
koncem listopadu jejich úspo-
ry více než třikrát vyšší než
jejich úvěry.

Opačná situace v listopadu

panovala mezi českými fir-
mami. Zatímco objem jejich
úvěrů se proti říjnu zvýšil
o 2,5 mld. Kč na 1,207 bilio-
nu, objem jejich úspor mezi-

měsíčně vzrostl o 34 mld.
Kč, což je nejvyšší nárůst od
března 2020. Na konci listo-
padu tak dosahoval 1,324
bil. Kč a byl o 116 mld.

vyšší než objem firemních
úvěrů. Meziročně se objem
úvěrů firem zvýšil o 4,8 %,
zatímco objem jejich vkladů
o 7,9 %.

Hackeři se hlavně snaží ukrást hesla
NNeejjrroozzššíířřeenněějjššíímmii hhrroozzbbaammii pprroo ttuuzzeemmsskkéé uužžiivvaatteellee PPCC ss WWiinn--

ddoowwss bbyyllyy vv pprroossiinnccii pprrooggrraammyy ssnnaažžííccíí ssee uukkrráásstt hheessllaa.. SSttáállyy zzaa
ttřřeettiinnoouu vvššeecchh úúttookkůů.. VVyyppllýývváá ttoo zz pprraavviiddeellnnéé ssttaattiissttiikkyy aannttiivviirroo--
vvéé ssppoolleeččnnoossttii EEsseett..

Nejčastěji detekovaným škodlivým kódem zůstal špiónský
program Agent Tesla, který stál za 15 procenty útoků. Zaměřuje
se na odcizení hesel z internetových prohlížečů a dalších progra-

mů, jako jsou Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird nebo
Yandex. Na ČR s jeho využitím cílí útočníci pravidelně, což
dokládá i využívání češtiny v útočných e-mailových kampaních.
V prosinci takto útočníci použili k šíření malwaru například
nebezpečnou přílohu s označením »Kopie oprav účtenky za 11,
2021...exe«.

Celkově za osmi procenty útoků stál spywar Formbook. Kam-
paně ale nebyly vedeny cíleně v češtině. Nejčas-
těji se v prosinci objevila nebezpečná příloha
s označením »#$bank report#$.exe«.

Třetí nejčastější prosincovou hrozbou byl
Spy.Agent.AES. Jeho prostřednictvím se na konci
loňského roku začal u nás šířit Snake Keylogger,
který je známý také pod označením 404 Keylog-
ger. Čeští uživatelé mohli na tento škodlivý kód
narazit například v příloze »Kopie dokladu
o transakci_14_09_2021.exe«.

»Snake Keylogger tvoří spolu s programy
Agent Tesla a Formbook poměrně nebezpečnou
trojici. Podobně, jako například spyware Formbo-
ok, využívá Snake Keylogger k odcizení citlivých
údajů mechanismy, jako je zaznamenávání stisků
kláves na klávesnici, pořizování snímků obrazov-
ky na zařízení nebo získávání informací ze systé-
mové schránky clipboard,« podotkl vedoucí ana-
lytiků Esetu MMaarrttiinn JJiirrkkaall.

Bezpečnostní specialisté doporučují neukládat
hesla do internetových prohlížečů, které nejsou
pro správu citlivých údajů řádně zabezpečené.

Úrovní se Evropě zase spíš vzdalujeme
EEkkoonnoommiicckkáá úúrroovveeňň ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy

lloonnii kklleessllaa nnaa 8866 pprroocceenntt pprrůůmměěrruu 1199
zzeemmíí eeuurroozzóónnyy aa nnaa ttééttoo úúrroovvnnii bbyy mměěllaa
zzůůssttaatt ii lleettooss.. PPřřeeddlloonnii bbyyllaa nnaa 8888 %%..

Vyplývá to z odhadů v makroekono-
mické prognóze ministerstva financí
(MF), podle které by ČR i tak na tom
měla být lépe než Polsko, Maďarsko,
Slovensko, Portugalsko nebo Španěl-
sko.

MF upozornilo, že v roce 2020 se
hrubý domácí produkt na obyvatele

v běžné paritě kupní síly kvůli dopadům
pandemie snížil ve všech sledovaných
zemích. »Největší propad byl zazname-
nán v zemích s větší orientací na
cestovní ruch, především ve Španělsku,
Itálii, Řecku a Francii. V těchto zemích
a dále také v Portugalsku a Chorvatsku
současně došlo k poklesu relativní eko-
nomické úrovně vůči průměru eurozó-
ny. Česká ekonomika mohla v relativ-
ním vyjádření v loňském roce nepatrně
poklesnout na 86 % HDP eurozóny

a kolem této úrovně by se mohla pohy-
bovat i v roce 2022,« uvedl úřad.

Cenová hladina v ČR loni podle odha-
dů MF stoupla na 63 % průměru 19
zemí eurozóny z předchozích 61 %.
Ekonomická úroveň zemí se srovnává
na základě běžné parity kupní síly. To je
poměr mezi měnami, který vyjadřuje
schopnost koupit stejný soubor zboží
nebo služeb v obou zemích. Index ceno-
vé hladiny je podíl měnového kurzu
a parity kupní síly mezi měnami.

Němci spoléhají na pracovníky z ciziny
NNoovváá kkooaalliiččnníí vvllááddaa

vv NNěěmmeecckkuu cchhccee kkaažžddoorrooččnněě
ppřřiilláákkaatt 440000 000000 kkvvaalliiffiikkoovvaa--
nnýýcchh pprraaccoovvnnííkkůů zzee zzaahhrraanniiččíí..
NNuuttíí jjii kk ttoommuu ddeemmooggrraaffiiee
ii nneeddoossttaatteekk lliiddíí nnaa ttrrhhuu pprrááccee
vv kkllííččoovvýýcchh oobboorreecchh,, kktteerrýý bbyy
mmoohhll oohhrroozziitt hhoossppooddáářřsskkéé oožžii--
vveenníí ppoo ppaannddeemmiiii,, iinnffoorrmmoovvaallaa
aaggeennttuurraa RReeuutteerrss..

»Nedostatek kvalifikovaných
pracovníků je nyní tak vážný, že
dramaticky zpomaluje naši eko-
nomiku,« řekl týdeníku Wirts-
chaftsWoche parlamentní vůdce
liberálních svobodných demo-
kratů (FDP) CChhrriissttiiaann DDüürrrr,
jehož strana je součástí vládní
koalice. »Problém stárnoucí pra-
covní síly můžeme dostat pod
kontrolu jen pomocí moderní
imigrační politiky... Musíme co
nejrychleji dosáhnout hranice
400 000 kvalifikovaných pra-
covníků ze zahraničí,« dodal.

Sociální demokraté kancléře
Olafa Scholze, Dürrova FDP

a Zelení se ve své koaliční doho-
dě dohodli na opatřeních, která
mají Německo učinit pro zahra-
niční pracovní sílu atraktivnější.
Patří mezi ně bodový systém pro
specialisty ze zemí mimo
Evropskou unii a zvýšení mini-
mální mzdy na 12 eur (asi 293
korun) za hodinu.

Německý ekonomický institut
v Kolíně nad Rýnem, který je
vstřícný vůči zaměstnavatelům,
odhaduje, že objem pracovní
síly v letošním roce klesne
o více než 300 000 lidí. Z trhu
práce totiž odejde více starších
osob, než kolik mladých do něj
vstoupí.

Očekává se, že v roce 2029
tento rozdíl dosáhne už 650 000.
V roce 2030 tak bude kumula-
tivní nedostatek lidí v produktiv-
ním věku asi pět milionů. Počet
zaměstnaných lidí v Německu,
které má zhruba 83 mil. obyva-
tel, loni navzdory pandemii
vzrostl téměř na 45 mil.

Po desetiletích nízké porod-
nosti a nerovnoměrné migrace
představuje zmenšující se pra-
covní síla také demografickou
časovanou bombu pro veřejný
důchodový systém v Německu,
píše agentura Reuters. Méně
zaměstnanců v něm financuje
důchody rostoucí masy penzis-
tů, kteří se těší z delší průměrné
délky života. Německá populace
je jednou z nejstarších na světě
a očekává se, že téměř čtvrtina
obyvatel tam bude do konce
tohoto desetiletí starší 67 let,
poznamenala agentura Bloom-
berg.

Kolínský ekonomický institut
zdůrazňuje význam migrujících
pracovníků pro německou eko-
nomiku. Významný podíl těch,
kteří už do země přišli pracovat,
působí v oblastech, které se
potýkají s nedostatkem pracov-
ních sil. Podle výzkumníků jsou
to například řidiči kamionů či
zdravotní sestry.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- mmiinnddffuull..oorrgg

SOCIÁLNÍ NEPOKOJE

PRÝ U NÁS MOC NEHROZÍ
ČR je z hlediska rizika sociálních problémů 19. nejbez-

pečnější zemí na světě. Proti roku 2020 si polepšila o 14
míst. Na prvních třech místech jsou severské země. Vyplývá
to z indexu sociálního rizika (ISR), který vytvořila světová
úvěrová pojišťovna Euler Hermes. Za rizikové události ana-
lýza považuje například protivládní protesty a jiné inciden-
ty, které by mohly předcházet změnám v politice i v podni-
kání. Index se rozšířil na 185 ekonomik. V roce 2021 se sys-
tematické sociální riziko v zemích s rozvinutými ekonomi-
kami celkově snížilo. Poklesu vévodí severské země společ-
ně se Švýcarskem. Náleží jim pět prvních pozic žebříčku
indexu ISR. V příznivém trendu pozitivního hodnocení míry
sociálního rizika rozvinutých ekonomik tvoří výjimku Fran-
cie, Spojené státy, Portugalsko a Řecko.

KATAR MÁ PODLE USA ZACHRÁNIT

EVROPANY PŘED ZMRZNUTÍM
Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyjed-

nává s Katarem o možných dodávkách zkapalněného plynu
do Evropy pro případ, že by konflikt s Ruskem vedl k nedo-
statku této suroviny v Evropě. S odvoláním na zdroje blízké
jednání o tom informovala agentura Bloomberg. Podle ní se
chystá americký prezident Joe Biden ještě v lednu pozvat do
Bílého domu katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada
Sáního. Bílý dům už nějakou dobu setkání připravuje, katar-
ské velvyslanectví ve Washingtonu ale tuto informaci neko-
mentovalo. Agentura Bloomberg v té souvislosti připomněla
obavy části evropských zemí, že nové sankce vůči Rusku
kvůli Ukrajině mohou poškodit jejich ekonomiky a že se
ruský prezident Vladimir Putin uprostřed zimy rozhodne
zastavit nebo omezit dodávky plynu. Čtyřicet procent evrop-
ské spotřeby plynu přitom pochází z Ruska a zhruba 30 %
z toho proudí přes Ukrajinu. Katar patří k největším světový
producentům zkapalněného plynu (LNG). Tři čtvrtiny pro-
dukce prodává do asijských států, Evropě poskytuje kolem
pěti procent plynu. Američtí představitelé se tak jeho pro-
střednictvím snaží podle zdrojů agentury Bloomberg řešit
obavy Evropanů kolem vytápění v letošní zimě. Stupňují
současně tlak, aby Evropa odsouhlasila připravované sank-
ce, a vadí jim zdlouhavá jednání s EU i jednotlivými jejími
státy.
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ČČeesskkéé ddoommááccnnoossttii lloonnii ppoossttuuppnněě ssppoořřiillyy ssttáállee ppoommaalleejjii..
ZZaattíímmccoo vv lleeddnnuu 22002211 lliiddéé nnaavvýýššiillii ssvvéé úússppoorryy oo 4422 mmiilliiaarrdd
kkoorruunn,, vv lliissttooppaadduu ttoo uužž bbyylloo jjeenn oo 441155 mmiilliioonnůů KKčč.. TToo jjee
nneejjmmeennššíí mmeezziimměěssííččnníí nnáárrůůsstt oodd řřííjjnnaa 22001177.. TTeemmppoo rrůůssttuu úússppoorr
ppřřiittoomm zzaaččaalloo zzppoommaalloovvaatt vvee ddrruuhhéé ppoolloovviinněě llooňňsskkééhhoo rrookkuu..

TEMPO RŮSTU
ÚSPOR RYCHLE

ZPOMALUJE, ZATO
SI OPĚT VÍC PŮJČUJEME.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- oollhhaarrddiiggiittaall..ccoomm..bbrr



Útočit se zřejmě chystá naopak Kyjev
ÚÚttooččnnýý vvoojjeennsskkýý ppaakktt NNAATTOO

vvččeerraa oozznnáámmiill,, žžee vv rreeaakkccii nnaa
aakkttiivviittyy RRuusskkaa vv ookkoollíí UUkkrraajjiinnyy
((nniiccmméénněě ssttáállee lleeggiittiimmnníí aakkttiivvii--
ttyy,, pprroottoožžee nnaa rruusskkéémm úúzzeemmíí))
uuvveeddll ssvvéé ssííllyy ddoo bboojjoovvéé ppoohhoo--
ttoovvoossttii aa vvyyssíílláá ddaallššíí lloodděě aa lleettaa--
ddllaa kk úúddaajjnnéémmuu ppoossíílleenníí oobbrraannyy
vvýýcchhooddnníí EEvvrrooppyy..

Kreml v reakci trefně obvinil
Západ, že zvyšuje napětí v regi-
onu. Ruské námořnictvo sou-
časně zahájilo manévry v Balt-
ském moři a cvičit bude také
poblíž Irska. Zkrátka provokace
za provokaci. Rusové si nezača-
li, nic nelegálního neučinili!
USA a jeho vazalům v čele
s Británií ale vadí plynovod
Nord Stream 2, a tak vytvářejí
nebezpečné napětí na meziná-
rodní scéně!

Spojené státy dokonce nařídi-
ly rodinám zaměstnanců velvy-
slanectví na Ukrajině, aby
opustily zemi kvůli vybájeně
hrozící ruské invazi. V tu ránu
i Británie stáhne asi polovinu
zaměstnanců své ambasády.
K podobnému kroku se nicmé-
ně zatím nechystá Evropská
unie ani Česká republika. Bru-
sel však hodlá fašizoidnímu
režimu na Ukrajině poskytnout

finanční pomoc přes 1,2 miliar-
dy eur (na 30 miliard korun)…
Rubl kvůli tomu všemu výraz-
ně klesá stejně jako ruské akcie.
A to jde Západu také…

Své vojáky a vybavení pro
posílení východního křídla
paktu NATO už podle bruselské
centrály nabídlo několik člen-
ských států. Biden uvažuje

o vyslání tisíců vojáků do
Pobaltí a východní Evropy…
Dánsko vysílá do Baltského
moře fregatu a chystá se přesu-
nout do Litvy čtyři stíhačky F-
16, aby podpořily dlouhodobou
tamní misi NATO. Španělsko
vysílá lodě a zvažuje také stíha-
cí letouny do Bulharska, kam
v dubnu zamíří i dva stroje F-35
od Nizozemska. Ochotu vyslat
své jednotky do Rumunska pod
společné vedení NATO vyjádři-
la Francie.

»Vidíme prohlášení, která
publikuje Severoatlantická ali-
ance o navýšení kontingentu
a stažení sil a prostředků na
východní křídlo. To vše vede
k tomu, že napětí roste,« suše
konstatoval kremelský mluvčí

DDmmiittrriijj PPeesskkoovv.. Uvedl také, že
Ukrajina posiluje svá vojska na
východě země a že tento krok
může naopak znamenat přípra-
vu Kyjeva na útok proti Rus-
kem podporovaným povstal-
cům.

Ruské vojenské námořnictvo
včera zahájilo v Baltském moři
rozsáhlé cvičení s účastí dvou
desítek plavidel. Podle šéfa
irské diplomacie SSiimmoonnaa CCoovvee--
nneeyyee se Rusko chystá uspořádat
námořní manévry také jihozá-
padně od irského pobřeží. Pří-
tomnost ruských válečných lodí
v době napětí kolem Ukrajiny
není podle něj »vítaná ani žáda-
ná«, připustil však, že meziná-
rodní dohody taková cvičení
umožňují. Moskva minulý

týden ohlásila sérii cvičení
v řadě míst světa, kterých se má
celkem zúčastnit na 140 plavi-
del a více než 10 000 námořní-
ků. Současně se odehrávají spo-
lečné manévry běloruských
a ruských jednotek rychlé reak-
ce v Bělorusku, které potrvají
do 20. února.

Světlou výjimku ve vztahu
k Rusku tvoří část německé
politické scény. Dokonce až
tak, že kyjevský režim si na
Němce stěžuje… Podle ukra-
jinského ministra zahraničních
věcí Dmytra Kuleby by Němci
měli přestat s komentáři
a kroky, které by mohly
povzbudit Putina ke spuštění
invaze na Ukrajinu. Kuleba
drze na Twitteru kritizoval

i neochotu Německa poskyt-
nout zbraně Ukrajině nebo
váhavost vůči možnému odpo-
jení Ruska od mezinárodního
bankovního systému SWIFT.
Vymezil se také proti výroku
šéfa německého námořnictva
KKaayyee--AAcchhiimmaa SScchhöönnbbaacchhaa,,
který se nechal slyšet, že Ukra-
jina nikdy nezíská zpět poloost-
rov Krym, a vyjádřil obdiv
k samotnému Putinovi. Schön-
bach v sobotu večer kvůli svým
kritizovaným vyjádřením ozná-
mil odchod. »Požádal jsem
ministryni obrany Christine
Lambrechtovou, aby mne
s okamžitou platností uvolnila
z funkce,« uvedl Schönbach
podle agentury Reuters.

Ukrajinská agentura Unian
nedávno informovala, že
Německo prý blokuje dodávky
zbraní na Ukrajinu. V pátek
americký list The Wall Street
Journal (WSJ) napsal, že
Německo odmítá vydat povole-
ní k vývozu zbraní německé
provenience svému spojenci
z NATO Estonsku, které jimi
chce Ukrajinu vojensky podpo-
řit.

Německá ministryně zahra-
ničních věcí Annalena Baerboc-
ková v rozhovoru s deníkem
Süddeutsche Zeitung vyjádřila
pochybnosti nad nutností odpo-
jit Rusko od bankovního systé-
mu SWIFT, i pokud Moskva
nařídí invazi. A Schönbach
přímo prohlásil, že Putin si
zaslouží úctu. Pak se pod tla-
kem podle agentury Reuters za
svá prohlášení omluvil. Mluvčí
německého ministerstva obrany
podle ČTK konstatovala, že
viceadmirálova prohlášení, ať
už jde o jejich obsah či formu,
neodrážejí oficiální postoj
Německa. ((rrjj))

VV sseevveerroovvýýcchhooddnníí SSýýrriiii vvččeerraa jjiižž
ččttvvrrttýýmm ddnneemm ppookkrraaččoovvaallyy bboojjee
mmeezzii kkuurrddsskkýýmmii jjeeddnnoottkkaammii,, kktteerréé
úúddaajjnněě ppooddppoorruujjíí UUSSAA,, aa rraaddiikkáállyy
zz tteerroorriissttiicckkéé oorrggaanniizzaaccee IIsslláámmsskkýý
ssttáátt ((IISS)),, kktteerroouu kkddyyssii UUSSAA ppoommáá--
hhaallyy zzaalloožžiitt..

Asi stovka teroristů ve čtvrtek
večer zaútočila v Hasace na vězni-
ci a snažila se z ní osvobodit své
spolubojovníky. Podle exilové Syr-
ské organizace pro liská práva
(SOHR) od začátku útoku přišlo
o život nejméně 180 členů IS a 27
členů kurdských sil, včetně vězeň-
ských dozorců. Agentura AFP
informovala také o sedmi zabitých
civilistech.

Ve věznici, na kterou teroristé
zaútočili, je podle SOHR 3500
osob podezřelých z členství v IS,
včetně několika vůdců této teroris-
tické organizace. Média tento útok
radikálů označují za nejrozsáhlejší
od územní porážky IS v Sýrii před
třemi lety.

Kurdským složkám se podle
SOHR podařilo dopadnout stovky
uprchlých radikálů, ale někteří jsou
stále na útěku. Kurdské síly záro-
veň věznici obklíčily a bojují o při-

lehlou čtvrť. Kvůli násilnostem
z oblasti uprchlo mnoho civilistů.

Tzv. mezinárodní koalice vedená
Spojenými státy včera uvedla, že
se jednotkám pod vedením Kurdů
za přispění koaličních zpravodaj-
ských informací a náletů podařilo
hrozbu potlačit. Několik desítek
radikálů se však podle agentury AP
zabarikádovalo v severním křídle
věznice a přilehlých budovách,
odkud na kurdské oddíly dál stříle-
ly.

Teroristé podle mluvčího kurd-
ských oddílů Farháda Šámího vyu-
žívají stovky mladistvých, kteří
jsou zadržováni ve stejné věznici,
jako lidské štíty, což brání koneč-
nému manévru. Podle agentury AP
se předpokládá, že ve věznici je
600 osob mladších 18 let. Dětský
fond OSN (UNICEF) v neděli
večer vyzval k evakuaci skoro 850
dětí, které jsou v zařízení zadržová-
ny.

Těsně před naší uzávěrkou přišla
zpráva ČTK, že se kurdským oddí-
lům vzdalo 300 bojovníků IS.
S odkazem na kurdské jednotky,
podporované USA, o tom informo-
vala agentura Reuters. ((rroomm))

Tálibán jedná v Oslu o krizi v zemi
DDeelleeggaaccee aaffgghháánnsskkééhhoo vvllááddnnoouuccííhhoo

iissllaammiissttiicckkééhhoo hhnnuuttíí TTáálliibbáánn vveeddee
pprrvvnníí ooffiicciiáállnníí jjeeddnnáánníí vv EEvvrrooppěě oodd
ssrrppnnoovvééhhoo ppřřeevvzzeettíí mmooccii vv AAffgghháánniissttáá--
nnuu.. SSeettkkáánníí zzaa zzaavvřřeennýýmmii ddvveeřřmmii ssee
ppooddllee aaggeennttuurryy AAPP kkoonnaajjíí vv hhootteelluu
vv hhoorráácchh nnaadd nnoorrsskkoouu mmeettrrooppoollíí OOsslloo..

Třídenní rozhovory, které se zabýva-
jí především zmírněním humanitární
krize v zemi, začaly v neděli přímým
setkáním mezi zástupci Tálibánu
a občanské společnosti.

Zástupci Tálibánu podle AP nepo-
chybně tlačili na rozmrazení téměř
deseti miliard dolarů (téměř 215 mili-
ard korun) ve Spojených státech a dal-
ších západních zemích. Afghánistán
přitom čelí hrozbě dalšího zhoršování

humanitární krize. »Žádáme je, aby
rozmrazili afghánská aktiva a netresta-
li běžné Afghánce kvůli politické
debatě,« řekl v neděli v noci delegát
Tálibánu ŠŠaaffiiuullllááhh AAzzaamm.. »Kvůli hla-
dovění, kvůli smrtící zimě nastal mys-

lím čas na to, aby mezinárodní spole-
čenství podpořilo Afghánce, a ne je
trestalo kvůli politickým rozepřím,«
dodal Azam.

Ještě před samotnými rozhovory se
západní diplomaté setkali a afghánský-

mi aktivisty za ženská a lidská práva
a vyslechli si požadavky zástupců
občanské společnosti v Afghánistánu
a afghánské diaspory a také jejich hod-
nocení současné situace. Setkání se
zúčastnili také zástupci EU, USA, Bri-
tánie, Francie, Itálie a hostujícího Nor-
ska.

Ve společném prohlášení, které
v noci na včerejšek zveřejnil na Twitte-
ru mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžá-
hid, se účastníci jednání shodli, že
»porozumění a spolupráce jsou jediný-
mi řešeními všech problémů Afghá-
nistánu« a zdůraznili, že »všichni Afg-
hánci musí spolupracovat na lepších
politických, hospodářských a bezpeč-
nostních výsledcích v zemi«.

OSN poskytla Afghánistánu určitou
likviditu a umožnila tálibánské admi-
nistrativě platit za dovoz, včetně elekt-
řiny. Zahraniční vlády ale vládu Tálibá-
nu neuznávají kvůli minulosti radikál-
ního hnutí. Islamisté se moci v Afghá-
nistánu chopili vloni v srpnu, když se
ze země stahovali poslední vojáci USA
a jejich spojenců.

Konta afghánské centrální banky
uložená v USA jsou zmrazena a ome-
zena byla také humanitární pomoc, na
níž je Afghánistán do velké míry závis-
lý. Světový potravinový program
(WFP) varoval, že více než polovina
obyvatel země, přibližně 22,8 milionu
lidí, bude letos v zimě čelit akutnímu
nedostatku potravin a hladu. ((ččttkk))

Britská ambasáda v Kyjevě přišla o polovinu diplomatů, které stáhl Londýn domů. Prý z obav
před útokem Ruska… FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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POKUS O PŘEVRAT

V BURKINĚ FASO
VVzzbboouuřřeenníí vvoojjááccii vv BBuurrkkiinnaa

FFaassuu ddrržžíí pprreezziiddeennttaa zzeemměě RRoocchhaa
MMaarrkkaa CChhrriissttiiaannaa KKaabboorrééhhoo vvee
vvoojjeennsskkéémm ttáábboořřee,, uuvveeddllaa vvččeerraa
aaggeennttuurraa RReeuutteerrss ss ooddkkaazzeemm nnaa
ččttyyřřii nneejjmmeennoovvaannéé bbeezzppeeččnnoossttnníí
zzddrroojjee aa zzááppaaddnnííhhoo ddiipplloommaattaa..

U prezidentovy rezidence
zaznamenali obyvatelé žijící
v okolí v neděli večer a přes noc
těžkou palbu. Hospodářské spo-
lečenství západoafrických států
(ECOWAS) označilo situaci
v západoafrické zemi za pokus
o převrat, přestože ještě v neděli
vláda Burkiny Faso popírala, že
by se armáda ujala moci v zemi.

Přesné místo Kaborého pobytu
není známé. Na veřejnosti se neu-
kázal od neděle, kdy začala
v kasárnách na několika místech
země ostrá palba. Na jeho twitte-
rovém účtu se včera objevil přís-
pěvek podepsaný jeho iniciálami,
v nichž prezident vyzval ty, »kdo
se chopili zbraní, aby je složili«.

Organizace ECOWAS varova-
la, že pokud by Kaboré utrpěl
fyzickou újmu, požene armádu
západoafrické země k odpověd-
nosti. Vzbouřené vojáky vyzvala,
aby se vrátili do kasáren a zaháji-
li dialog s úřady.

V sobotu se v hlavním městě
Ouagadougou konala demonstra-
ce, jejíž účastníci vyzývali Kabo-
rého k rezignaci. Prezident čelí
kritice, že si nedokáže poradit
s islámským extremismem
v zemi.

KRÁLE

MOC NEUCTILI
NNeezznnáámmíí rreebbeelloovvéé vv PPoorrttoorriikkuu

vvččeerraa jjeenn nněěkkoolliikk hhooddiinn ppřřeedd pplláá--
nnoovvaannoouu nnáávvššttěěvvoouu ššppaanněěllsskkééhhoo
kkrráállee FFeelliippeehhoo VVII.. ssvvrrhhllii ssoocchhuu
ššppaanněěllsskkééhhoo oobbjjeevviitteellee aa ddoobbyyvvaa--
tteellee JJuuaannaa PPoonncceehhoo ddee LLeeóónn..

Svržení sochy zaznamenali
policisté hlídkující v historickém
centru metropole San Juan, když
asi v půl páté ráno místního času
uslyšeli hlasitou ránu. »Znělo to
jako výbuch,« sdělil agentuře AP
jeden ze strážníků.

Socha byla vyhotovena z roz-
taveného kovu získaného z brit-
ských kanónů a zobrazovala
objevitele s levou rukou v bok
a pravou rukou ukazující směrem
k první španělské osadě, jíž na
ostrově v roce 1508 založil. Toto
pozdější první hlavní město špa-
nělské kolonie na ostrově dnes
připomínají jen trosky. Socha
zároveň ukazovala směrem, kde
stojí katedrála svatého Jana Křti-
tele, v níž jsou uloženy objevite-
lovy ostatky.

V předloňském roce se akti-
visté z Portorika přidali k americ-
kému hnutí, které požadovalo
vymýcení symbolů cizí nadvlá-
dy, a ničili sochy připomínající
španělský odkaz na ostrově.

STŘÍLEJÍ MEXICKÉ

NOVINÁŘE
DDaallššíí mmeexxiicckkoouu nnoovviinnáářřkkuu

zzaassttřřeelliillii nneezznnáámmíí úúttooččnnííccii
vv nneedděěllii vveeččeerr vv ppoohhrraanniiččnníímm
mměěssttěě TTiijjuuaannaa.. ZZaa ppoosslleeddnníí ttýýddeenn
ššlloo uužž oo ddrruuhhoouu oobběěťť zz řřaadd nnoovvii--
nnáářřůů vv ttoommttoo sseevveerroommeexxiicckkéémm
mměěssttěě,, iinnffoorrmmoovvaallaa vvččeerraa aaggeennttuu--
rraa AAPP..

LLoouurrddeess MMaallddoonnaaddoovváá--LLóóppee--
zzoovváá byla nalezena mrtvá uvnitř
svého automobilu. Přivolaná
policie už jen konstatovala smrt
zastřelením. V roce 2019 šla
Maldonadová-Lópezová na ranní
tiskovou konferenci prezidenta
Andrése Manuela Lópeze Obra-
dora (AMLO) a požádala ho
o podporu, pomoc a spravedl-
nost. »Protože se bojím o život,«
dodala.

Novinářka spolupracovala
s řadou médií, ale v poslední
době vytvářela vlastní interneto-
vý, rozhlasový a televizní pořad
Brebaje (Patoky), který se sou-
střeďoval na místní zprávy.

Minulé pondělí byl před svým
domem zastřelen fotograf Mar-
garito Martínez, který se prosla-
vil snímky z míst zločinu v Tiju-
aně.

Část Řecka a Turecka včera zasáhlo husté sněžení. Kvůli tomu mezinárodní letiště
v Istanbulu přerušilo svůj provoz nejméně do dnešních 04.00 místního času (02.00 SEČ).
Husté sněžení hlásí i Atény, kde bylo zrušeno mnoho letů. Podle portálu pražského letiště
byly lety do Atén a Istanbulu včera odpoledne a večer zrušené. Kvůli nepřízni počasí část škol
v řeckém hlavním městě přešla na distanční výuku. Mnozí toho využívali ke stavění sněhulá-
ků. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

RADIKÁLOVÉ
PODLE VŠEHO

PŘÍSTUPNI
DOHODĚ

KROMĚ
NĚMECKA
VŠICHNI VE

VLEKU USA

Kurdové bojují 
s radikály z IS



Slovensko před papežovou
návštěvou přicházelo o víru
NNaa SSlloovveennsskkuu vvýýrraazznněě ppřřii--

bbyylloo lliiddíí bbeezz nnáábboožžeennsskkééhhoo
vvyyzznnáánníí,, vvěěttššiinnaa oobbyyvvaatteell ppěěttii--
mmiilliioonnoovvéé zzeemměě ssee vv llooňňsskkéémm
ssččííttáánníí lliidduu aallee zznnoovvuu ppřřiihhlláássii--
llaa kk řříímmsskkýýmm kkaattoollííkkůůmm..
IInnffoorrmmoovvaall oo ttoomm vvee ččttvvrrtteekk
sslloovveennsskkýý ssttaattiissttiicckkýý úúřřaadd..

Na Slovensku 23,8 % oby-
vatel v loňském sčítání lidu
uvedlo, že je bez náboženské-
ho vyznání. V roce 2011 se tak
přitom vyjádřilo jen 13,4 %
obyvatel. K římským katolí-
kům se vloni přihlásilo 55,8 %
lidí, v předchozím sčítání lidu
tak učinilo 62 %. Otázkou je,
nakolik s danými čísly mohla
zahýbat následná zářijová
návštěva papeže Františka na
Slovensku, který zavítal nejen
do Bratislavy či Košic, ale i do
vyloučených, převážně rom-
ských komunit.

Konference katolických bis-
kupů (KBS) uvedla, že vyšší
počet lidí bez vyznání odráží

sekularizaci společnosti. Počty
pokřtěných v zemi podle ní za
poslední desetiletí zpravidla
mírně rostly. Katolických křtů
podle předsedy KBS Stanisla-
va Zvolenského výrazněji
ubylo v roce 2020, který
poznamenaly restrikce v sou-
vislosti s epidemií nemoci
COVID-19. Zvolenský v pro-
hlášení rovněž uvedl, že dvě
třetiny dětí, které se rodí na
Slovensku, jsou následně
pokřtěny.

Také v ČR podle sčítání lidu
ubývá lidí, kteří se hlásí k někte-
ré církvi či náboženskému
směru. Naopak přibývá nevěří-
cích či věřících bez konkrétní
církve či společenství. U nás to
ale není nic nového, jde o jedno-
značný dlouhodobý trend.

Tisíce Slováků se podle
ČTK přihlásily rovněž k sati-
rickým hnutím či směrům.
Přes 14 000 obyvatel se ozna-
čilo za Svědky Lihovovy, dal-

ších téměř 1400 obyvatel zase
za vyznavače řádu rytířů Jedi
ze ságy Hvězdné války, v ČR
mimochodem počet »Jediů«
stoupl dle loňského sčítání
lidu oproti roku 2011 také.
Blíží se třiceti tisícům.

Co s národnostmi?
Českou národnost jako první

volbu uvedlo při sčítání lidu 
28 996 obyvatel Slovenska,
v roce 2011 tak učinilo 30 367
lidí. Vloni Slováci ale mohli
zadat poprvé také další národ-
nost. Tuto možnost využila jen
malá část obyvatelstva a z nich
16 715 lidí zadalo českou
národnost. Při srovnání pouze
první volby národnosti ubylo
v zemi příslušníků nejpočet-
nější menšiny, a to maďarské.
Vloni se k ní přihlásilo 422
065 obyvatel Slovenska, před
desetiletím to bylo přes 458
000 lidí. Každopádně nejde ani
o desetinu obyvatel SR. ((rroomm))

Světová média k dopadům
antivaxerské kampaně v ČR
SSvvěěttoovváá mmééddiiaa ssii vvššíímmaajjíí nneeddáávvnnééhhoo úúmmrrttíí

ččeesskkéé ffoollkkoovvéé zzppěěvvaaččkkyy HHaannyy HHoorrkkéé nnaa
CCOOVVIIDD--1199.. UUppoozzoorrňňuujjíí zzeejjmméénnaa nnaa sslloovvaa jjeejjíí--
hhoo ssyynnaa JJaannaa RReekkaa,, ppooddllee nněěhhoožž zzeemmřřeellaa ppoo
zzáámměěrrnnéé nnáákkaazzee sseebbee ssaammaa.. ZZppěěvvaaččkkaa kkaappeellyy
AAssoonnaannccee zzeemmřřeellaa vvee vvěěkkuu 5577 lleett..

Hana Horká nebyla proti covidu očkovaná
a na sociálních sítích uvedla, že se zotavuje
poté, co se jí podařilo chytit koronavirus. O dva
dny později zemřela, připomíná na svém webu
BBC, která hovořila se zpěvaččiným synem.
Ten britské veřejnoprávní stanici potvrdil, že
jeho matka se nakazila úmyslně, když se přes
Vánoce infikovali on i jeho otec, kteří jsou ale
oba plně vakcinováni.

Udusila se
Zpěvačka se chtěla nakazit, aby byla méně

omezena v pohybu, sdělil Rek BBC. Tato stani-
ce rovněž připomíná slova jeho matky, která na
Facebooku dva dny před smrtí oznámila, že
chorobu prodělala a že se zotavuje. »Takže
bude divadlo, sauna, divadlo, koncert, sauna,«
napsala. V neděli 16. ledna umělkyně podle
svého syna řekla, že se cítí lépe a oblékla se na
procházku. Pak ji ale začala bolet záda, a tak si
šla lehnout, popisuje BBC. »Asi za deset minut

bylo po všem. Udusila se,« popsal stanici její
covidový průběh Rek.

Zpěvaččin syn podle BBC zdůraznil, že jeho
matka prý přímo nevěřila bizarním konspirač-
ním teoriím o vakcínách. To je ale trochu v roz-
poru s tím, jaké antivaxerské statusy na sociál-
ní síti Horká za života sdílela. Řekl také, že se
nyní snaží o okolnostech smrti své matky veřej-
ně hovořit proto, aby přesvědčil ostatní k očko-
vání.

Některá další média, jako je francouzská
agentura AFP či britský bulvární deník Daily
Mail rovněž připomínají, že Rek ze smrti matky
de facto některé české odpůrce očkování nejpr-
ve obvinil. Ti ji podle něj přesvědčili, aby se
nenechala vakcinovat. »Vím přesně, kdo za
jejími názory stojí. Rok jsem to měl na talíři. Je
smutné, že věřila víc cizím lidem než vlastní
rodině,« cituje Reka AFP.

V podobném duchu o smrti Horké informují
podle ČTK i další média, jako například španěl-
ský El País, francouzské Le Figaro, německé
servery Stern, Der Tagesspiegel, rakouský web
Heute, italská stanice Sky TG24, maďarský web
24.hu, ale i mexický zpravodajský portál El Uni-
versal a brazilský Globo, které se odkazují na
Rekův rozhovor s webem iRozhlas.cz. ((rrjj))

Pravo-levý střet o Elysejský palác
ZZaattíímmccoo ffrraannccoouuzzsskkýý pprreezzii--

ddeenntt EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn ssee vvee
ssttřřeedduu ppřřeedd eeuurrooppoossllaannccii vvee
ŠŠttrraassbbuurrkkuu ppřřiihhlláássiill kk pprrooeevvrroopp--
sskkéé bbuuddoouuccnnoossttii ssvvéé zzeemměě,, jjeehhoo
ssoouuppeeřřii vv pprroobbííhhaajjííccíí pprreezziiddeenntt--
sskkéé kkaammppaannii ssee kk EEvvrrooppsskkéé uunniiii
ssttaavvěějjíí vvýýrraazznněě kkrriittiiččttěějjii..

Protiimigrační krajně pravico-
ví kandidáti Marine Le Penová
a Éric Zemmour mluví o uzaví-
rání hranic před přistěhovalci,
zástupce radikální levice JJeeaann--
LLuucc MMéélleenncchhoonn chce zase pře-
psat unijní smlouvy a zakotvit
v nich řadu sociálních práv.

Otázky předsednictví
Otázky evropské bezpečnosti,

migrace či sociálních dopadů
covidové krize jsou v době fran-
couzského předsednictví sedma-
dvacítky viditelnými tématy napl-
no rozjeté prezidentské kampaně.
Macron se podle analytiků snaží
před dubnovými volbami prezen-
tovat jako silný evropský lídr,
který zvláště po odchodu němec-
ké kancléřky Angely Merkelové
spoluurčuje budoucnost Unie.

Jeho zmiňovaný projev v sídle
Evropského parlamentu nastínil
Macronovy předsednické priori-
ty, mezi něž patří posílení spo-
lečné obrany, práce na zelené
a digitální reformě či zlepšení
migrační spolupráce s Afrikou.

Prezidenta, který je podle prů-
zkumů přes mírně klesající pre-
ference stále hlavním favoritem
voleb se zhruba 23% podporou,
za proevropský kurz kritizují tři
z jeho hlavních soupeřů.

Le Penová 
na to jde taktičtěji

Francouzští komentátoři
podle ČTK soudí, že se Le
Penová poučila z poslední

porážky a zřekla se nejhlasitěj-
ších protievropských myšlenek
jako vystoupení ze schengen-
ského bezhraničního prostoru,
odstoupení od Evropského
soudu pro lidská práva či návrat

k vlastní měně místo eura. Nyní
hovoří o tom, že pro Francii
vyjedná možnost zavést stálé
hraniční kontroly a nepouštět do
země migranty.

Zřejmě nejznámější francouz-

ská politička má v průzkumech
přibližně 17% podporu stejně
jako kandidátka pravicových
republikánů Valérie Pécresseo-
vá, jejímž stěžejním evropským
tématem je lepší ochrana vněj-
ších hranic EU. Zemmour v boji
o voliče s Le Penovou v posled-
ních týdnech kampaně ztrácí
a propadl se na čtvrté místo
s 13% podporou.

Mélenchon skutečně
levicově

Až za ním je další neúspěšný
kandidát z minulých voleb
Mélenchon, který rovněž hodlá
obrátit Macronův evropský
kurz, i když zcela jiným smě-
rem. »Odstoupení od součas-
ných smluv už není tak daleko,«
řekl před týdnem novinářům
Mélenchon, podle něhož již
v praxi nefungují některá dosud
platná unijní ujednání, jako
například fiskální pravidla. EU
podle něj musí vyjednat zcela
nové smlouvy, které by více
akcentovaly sociální práva či
současné zadlužení členských
států. I tento bývalý europosla-
nec, jehož podle průzkumů pod-
poruje zhruba desetina voličů,
však zmírnil svůj postoj k Unii
a stejně jako Le Penová přestal
zavrhovat euro. ((rrjj))

Írán s Ruskem společně v Búšehru
ÍÍrráánn jjeeddnnáá ss RRuusskkeemm oo vvýýssttaavv--

bběě ddaallššíícchh ddvvoouu jjeeddnnootteekk vvee ssvvéé
jjeeddiinnéé jjaaddeerrnnéé eelleekkttrráárrnněě
vv BBúúššeehhrruu.. OOzznnáámmiill ttoo vv ppáátteekk
zzáássttuuppccee íírráánnsskkéé oorrggaanniizzaaccee pprroo
jjaaddeerrnnoouu eenneerrggiiii BBeehhrrúúzz KKaammááll--
vvaannddíí,, jjeehhoožž cciittoovvaallaa aaggeennttuurraa
AAFFPP.. IInnffoorrmmaaccee bbyyllaa zzvveeřřeejjnněěnnaa
ppoo ddvvoouuddeennnníí nnáávvššttěěvvěě íírráánnsskkéé--
hhoo pprreezziiddeennttaa EEbbrrááhhíímmaa RRaaííssííhhoo
vv RRuusskkuu..

»Teherán a Moskva jednají
o výstavbě druhé a třetí jednotky
v elektrárně Búšehr. Je to sou-
část záměrů vyrábět z jádra
nejméně 10 000 megawattů
elektřiny,« řekl Kamálvandí.

Búšehr se začal budovat
v roce 1975 s pomocí Německa
a Francie. Po íránské islámské
revoluci v roce 1979 Německo
od stavby odstoupilo, dlouhá
následná irácko-íránská válka
výstavbu zastavila. Rusko se
zapojilo do dostavby roku 1995
a díky němu byl dostavěn reak-
tor s kapacitou 1000 megawattů;
Rosatom Íráncům zařízení pře-
dal v roce 2013.

Kamálvandí řekl, že navzdory
zpožďování platby se o projektu
dále vyjednává. Zástupce šéfa
íránské organizace pro jadernou
energii Mahmúd Džafarí v pro-

sinci řekl, že se výstavba dalších
dvou jednotek zpožďuje o dva
roky. Důvodem jsou podle něj
problémy s platbou a převodem
deviz.

Raísí, který je ve funkci od
srpna, v Moskvě řekl, že chce
vztahy s Ruskem posílit. »Objem
současné výměny mezi oběma
zeměmi není přijatelný, dohodli
jsme se pro začátek na zvýšení
obchodní výměny na deset mili-
ard dolarů ročně (215 miliard
korun),« sdělil podle ČTK po
návratu. V současné době činí
roční objem vzájemné obchodní
výměny tři miliardy dolarů.

Rusko-íránské jednání o roz-
šíření Búšehru se koná v době,
kdy ve Vídni vrcholí rozhovory
o zachování mezinárodní doho-
dy o íránském jaderném progra-
mu z roku 2015. USA se k ní
musí nejprve vrátit, protože od
ní v roce 2018 odstoupily.
Dohoda zaručila zrušení západ-
ních sankcí výměnou za záruku,
že se Írán nebude v budoucnu
snažit získat jadernou zbraň a že
zásadním způsobem svůj jader-
ný program zredukuje. Protože
USA po roce 2018 sankce obno-
vily, přestal Írán dohodu dodržo-
vat. ((rrjj))

Vladimir Putin (zcela vlevo) se minulý týden v Moskvě sešel se svým íránským protějškem, prezidentem Ebráhímem Raísím (zcela
vpravo). FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Mezi levicovými kandidáty na prezidenta Francie se jako poslední objevila i bývalá černošská socialistická ministryně Christiane
Taubiraová. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Praha: jak se z venkova
stalo velkoměsto

Od těchto hradišť a rozptýlených
osad vedly stezky a cesty k Vltavě
a jejím brodům. U nich postupně
vznikaly další osady a osídlení břehů
řeky houstlo.

Na přelomu 11. a 12. století již kro-
nikář Kosmas hovoří o bohatých
vzkvétajících osadách v podhradí
Pražského hradu a Vyšehradu.

Postavení hradeb v prostoru kolem
staroměstského tržiště vymezilo
Staré Město. Na protilehlém břehu
Vltavy založil král Přemysl Otakar II.
roku 1257 Nové Město pod Praž-
ským hradem, pozdější Malou Stra-
nu. 

Vrchol výstavby pražského sou-
městí nastal za vlády císaře Karla IV.
Na pravém břehu Vltavy roku 1348
založil a nechal vybudovat Nové
Město.

Až patentem Josefa II. z roku 1784
byla pražská historická města - Hrad-
čany, Malá Strana, Staré Město

a Nové Město, spojena v jeden celek,
v Královské hlavní město Praha (asi
se 76 tisíci obyvateli). V roce 1850
bylo k městu připojeno i židovské
ghetto - Josefov.

Od té doby se česká metropole
několikrát výrazně rozšířila a prodě-
lala řadu organizačních změn. Jednou
z nejvýznamnějších přinesl zákon
z února 1920, kterým se »sousední
obce a osady slučují s Prahou«. Na
jeho základě vznikla před 100 lety,
1. ledna 1922, takzvaná Velká Praha.

Novým rokem 1922 přibylo
k dosavadním osmi pražským čtvrtím
a obvodům dalších 37 obcí, mimo
jiné Břevnov, Dejvice, Karlín, Smí-
chov, Královské Vinohrady a Žižkov.
Počet obyvatel se téměř ztrojnásobil
(na 676 000) a rozloha města vzrost-
la více než osmkrát (na 172 km2).
Završily se tak více než sedmdesáti-
leté snahy o připojení sousedních
prudce se rozvíjejících obcí a vytvo-
ření města rovného evropským vel-

koměstům. Nyní žije v Praze na roz-
loze asi 496 km2 na 1,3 milionu lidí,
čili za 100 let se počet obyvatel
zdvojnásobil a rozloha téměř ztrojná-
sobila. Lze jen doufat, že tento trend
nebude pokračovat.

Snaha o rozšíření Prahy o některá
předměstí se datuje od roku 1849,
mnohdy však narážela na odpor míst-
ních samospráv, které střežily vlastní
nezávislost. Problémem, který brzdil
rozšíření města, byly například i roz-
díly v daních či národnostní spory
mezi Čechy a Němci. Vznik Velké
Prahy znamenal také nový systém
městské správy. Sbor obecních star-
ších se změnil v ústřední zastupitel-
stvo v čele s městskou radou a pro sta-
rostu byl oficiálně zaveden titul pri-
mátor hlavního města Prahy. Dosa-
vadní obecní a osadní zastupitelstva
byla přejmenována na místní výbory,
obecní rady na místní rady a obecní
starostové na místní starosty.

PPřřeehhlleedd zzvvěěttššoovváánníí úúzzeemmíí hhllaavvnnííhhoo
mměěssttaa PPrraahhyy oodd sslloouuččeenníí ččttyyřř pprraažž--
sskkýýcchh mměěsstt vv jjeeddeenn ssaammoossttaattnnýý cceelleekk::

1122.. úúnnoorraa 11778844 - V jeden samostat-
ný celek byla spojena čtyři samostat-
ná pražská města - Staré Město, Nové
Město, Malá Strana a Hradčany;
vzniklo Královské hlavní město
Praha se čtyřmi obvody, rozlohou
143 ha a 76 000 obyvateli.

11.. lleeddnnaa 11885500 - K Praze připojena
pátá čtvrť - Židovské Město, přejme-
nované na Josefov.

2266.. zzáářříí 11888833 - Šestou pražskou
čtvrtí se stal Vyšehrad.

88.. lliissttooppaadduu 11888844 - Holešovice
a Bubny se staly sedmou pražskou
čtvrtí.

1166.. dduubbnnaa 11990011 - Bylo uzákoněno
připojení Libně; Libeň (Praha VIII)
byla slavnostně připojena v září
1901; Praha měla 21 km2 a asi 233
tisíc obyvatel.

11.. lleeddnnaa 11992222 - Vstoupil v platnost
zákon o vytvoření Velké Prahy, k Praze

bylo připojeno 38 okolních obcí či
jejich částí: Bohnice, Braník, Břevnov,
Bubeneč, Dejvice, Hloubětín, Hlubo-
čepy, Hodkovičky, Hostivař (bez osad
Milíčov a Háje), Hrdlořezy, Malá
Chuchle, Jinonice, Karlín, Kobylisy,
Košíře, Krč, Liboc, Malešice, Michle,
Motol, Nusle, Podolí, Prosek, Radlice,
Sedlec, Smíchov, Strašnice, Střešovi-
ce, Střížkov, Troja, Veleslavín, Králov-
ské Vinohrady, Vokovice, Vršovice,
Vysočany, Záběhlice, Zátiší (část obce
Modřany) a Žižkov; Praha získala ofi-
ciální název Hlavní město Praha, měla
rozlohu 171,64 km2, 676 000 obyvatel
a členila se na 19 obvodů.

11.. dduubbnnaa 11994499 - Území Prahy nově
rozděleno na 16 správních městských
obvodů.

11.. ččeerrvveennccee 11996600 - K Praze byly
připojeny Ruzyně, osada Čimice
a části Dolních Chaber, Ďáblic, Hájů,
Holyně, Kunratic, Lysolají, Nebušic
(Jenerálka), Petrovic, Přední Kopani-
ny a Řeporyj; Praha měla rozlohu
188 km2 a byla rozdělena na deset
správních obvodů. V roce 1961 pře-
sáhla milion obyvatel (1 005 823
obyvatel).

11.. lleeddnnaa 11996688 - Do Prahy bylo
začleněno 21 obcí z okresu Praha-
východ a Praha-západ: Čakovice,
Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Ďáb-
lice, Háje, Horní Měcholupy, Chodov,

Kbely, Kunratice, Kyje, Lahovice,
Letňany, Libuš, Lysolaje, Modřany,
Nebušice, Petrovice, Řepy, Suchdol,
Štěrboholy, Velká Chuchle; Praha se
rozrostla na 293 km2 a v roce 1970
měla 1 079 526 obyvatel.

11997700 - K Praze bylo připojeno
území ruzyňského letiště o rozloze
sedm km2.

11.. ččeerrvveennccee 11997744 - K Praze bylo
připojeno dalších 30 obcí: Benice,
Běchovice, Březiněves, Dolní Počer-
nice, Dubeč, Horní Počernice, Cholu-
pice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty,
Královice, Křeslice, Lipence, Loch-
kov, Nedvězí, Písnice, Přední Kopani-
na (část), Radotín, Řeporyje, Satalice,
Slivenec, Stodůlky, Šeberov, Třeboni-
ce, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Újezd
u Průhonic, Vinoř, Zbraslav, Zličín;
největší plošné rozšíření Prahy
o 199,4 km2 na 496,88 km2, počet
obyvatel se zvýšil zhruba o 60 000.

11.. lleeddnnaa 11999955 - Praha měla 15
správních obvodů (zřízeny městské
části Praha 11 - 15), kromě nich bylo
výkonem státní správy pověřeno dal-
ších deset úřadů městských částí.

OOdd 11.. ččeerrvveennccee 22000011 Prahu tvoří
112 katastrálních území, člení se na
57 městských částí, které spravuje 22
správních obvodů s rozšířenými
kompetencemi (Praha 1 - 22). ((nngg))

FFOOTTOO -- wwiikkiimmeeddiiaa

Praha v roce 1730 podle mapy Matthause Seuttera

Praha v roce 1870
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Přítomnost lidí na území Pražské kotliny dokládají archeolo-
gické nálezy již z pravěku. Nejstarší osídlení nebyla stálá.
Nepřetržitě bylo území současné Prahy osídleno od mladší
doby kamenné. V polovině 6. století n. l. se v Pražské kotlině
objevili Slované. Sídly byla od 7. do 9. století opevněná
hradiště Vyšehrad, Šárka, Podhoří, Butovice i hradiště stojící
na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru, na
vrchu Opyš – pozdější Hrad.



POČASÍ

DDNNEESS bude zataženo, na západě místy oblačno až polojasno. Oje-
diněle mlhy, ráno i mrznoucí. Zejména na severovýchodě místy slabé
sněžení, v polohách pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší
denní teploty 22 aažž 66 °°CC, na východě místy kolem 00 °°CC, v 1000 m na
horách kolem --22 °°CC. Mírný západní vítr 22--55 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude zataženo až oblačno, ojediněle i polojasno nebo mlhy.
Ojediněle, na severovýchodě místy slabé sněžení, v polohách pod
500 m i mrholení nebo slabý déšť. Noční teploty 22 aažž --22 °°CC, denní
teploty 11 aažž 55 °°CC. Mírný severozápadní vítr 22--66 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude oblačno až zataženo, ojediněle, později od severo-
západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad
500 m srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty 11 aažž --33 °°CC, denní
teploty 11 aažž 55 °°CC. Mírný jihozápadní vítr 33--77 mm//ss, místy s nárazy
kolem 1155 mm//ss, na horách kolem 2200 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Ovarová česnečka 
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 750 g vepřového masa, 4-5 brambor, 

1/2 pórku, 3 kuličky nového koření, bobkový list, celý
černý pepř, 5 stroužků česneku, majoránku, sůl, pepř,
chléb na krutonky, olej, petrželku.

Maso uvaříme s kořením a solí doměkka v papiňáku či
pomalém hrnci. Vývar přelijeme přes síto do hrnce, maso
uchováme v teple. Vývar přivedeme k varu, přidáme
brambory nakrájené na malé kostičky a jemně nakrájený
pórek. Krátce před změknutím brambor přidáme proliso-
vaný česnek, majoránku a společně dovaříme. Polévku
dochutíme pepřem, solí a petrželkou. Podáváme s osmaže-
nými krutonky a s trochou pokrájeného vařeného masa.
Dobrou chuť!

ZZaassllaallaa PPeettrraa JJeeččmmeennoovváá,, KKllaaddnnoo ((rreecceepptt čč.. 2200//2222))

Z HISTORIE

11883322 nar. IIvvaann IIvvaannoovviičč ŠŠIIŠŠKKIINN, ruský malíř
a grafik (zemř. 20. 3. 1898)

11885522 zemř. FFaadddděějj FFaadddděějjeevviičč BBEELLLLIINNGGSS--
GGAAUUZZEENN, ruský mořeplavec a admirál,
objevitel Antarktidy (nar. 20. 9. 1778)

11888822 nar. VViirrggiinniiaa WWOOOOLLFFOOVVÁÁ, anglická
spisovatelka a esejistka (zemř. 28. 3.
1941)

11991177 nar. IIllyyaa PPRRIIGGOOGGIINNEE, belgický chemik
ruského původu. Nobelova cena za che-
mii 1977 (zemř. 28. 5. 2003)

11997777 zemř. JJiiřříí DDVVOOŘŘÁÁKK,, český malíř (nar.
10. 4. 1891)

11998877 zemř. EEmmiill HHLLOOBBIILL, český hudební
skladatel a pedagog (nar. 11. 10. 1901)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe V. Přízraky minulosti - 1. část. Italský
krimi seriál (2019) 1100..0000 První republika II (3/13).
Seriál 1100..5500 Úsměvy doktorské 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda. Magazín 
14.30 Užovka. Povídka z cyklu Bakaláři 1975
14.45 My všichni školou povinní (3/13).

Výbuch. Pamětnický seriál (1984)
15.50 Na krok od nebe V. Přízraky minulosti -

2. část. Italský krimi seriál (2019)
16.45 Cestománie. Etiopie: Běžec na dlouhou trať
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
1188..0000 UUddáálloossttii vv rreeggiioonneecchh
18.25 Kde domov můj? Vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 OOssmmyy. Ivan Trojan v černé komedii

o jednom neobyčejném dni obyčejného
normalizačního úředníka, který v opilosti
podepsal Chartu 77, a díky tomu se stal
hrdinou proti své vůli (2014)

2211..3355 NNeevviinnnnéé llžžii.. Hvězdička.
Stvořil jsem falešnou hvězdu.
Hrají: M. Suchánek, M. Hofmann,
T. Voříšková a další. Režie M. Dolenský 

22.49 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
22.50 Komisař Moulin. Zombi. Epizoda z fran-

couzského kriminálního cyklu (1992)
0000..2255 AZ-kvíz 0000..5500 Banánové rybičky 0011..1155
Sváteční slovo 0011..2255 Zajímavosti z regionů
0011..5500 Pod pokličkou 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455
Hobby naší doby 0055..1155 Černé ovce 0055..3300
Události v regionech

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Zázračná planeta: My,
chytří primáti (2/3).Důležitost rodiny 0099..2200 Největ-
ší apokalypsy dějin:Akkadská říše 1100..1155 Rozluště-
né poklady:Pompejské gangy 1111..0000 Tanky v pekle
bojů: Technologické monstrum 1111..5555 Václav Cílek
12.15 Nedej se plus
12.40 Nedej se: Jaderný sen Česka
13.10 Zvířata ve válce (2/2).

Francouzský dokumentární cyklus
14.05 Tajemství 2. sv. války:

Poslední tajné zbraně Japonců.
Britský dokumentární cyklus

15.00 Království divočiny: Sysel skalní.
Japonský dokumentární cyklus

15.25 Sto divů světa (4/13).
Francouzský cyklus dokumentů

16.20 Tajemná planeta: Pohoří ohně a ledu
(3/5). Americký cyklus

17.10 Polosvět světských. Nový dokumentární
cyklus o vzniku organizovaného zločinu 

18.05 Himálajská království. Španělský dokument
19.00 Běžkotoulky. Jesenická magistrála
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 OOlldd SSuurreehhaanndd. Film na motivy románů

Karla Maye vznikl v koprodukci západ-
ního Německa a Jugoslávie (1965)

21.40 Prvovoliči 2021. Portrét skupiny mla-
dých lidí na prahu dospělosti

22.35 Letecké katastrofy: Šrouby a matice.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

23.20 Velká vlastenecká válka: Berlínská operace.
Ruský dokumentární cyklus

0000..1100 Člověk plus - budoucnost našich smyslů:
Chuť a čich (4/5) 0011..0000 Přiznání (4/6) 0011..4455
Cesty víry: Obec pro všechny 0022..1100 Zatopené
osudy: Slezská Harta 0022..3300 Krásy evropského
pobřeží: Perly Kvarneru 0022..3355 Život z druhé ruky 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0099..0000 Ulice (4191). Český seriál (2022) 0099..5555
Specialisté (66). Deja vu. Český kriminální seri-
ál (2019) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz 1111..4455
Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.30 Krok za krokem VI (2).

Šestá řada amerického seriálu (1997) 
12.50 Gympl s (r)učením omezeným (82).

Poslední výstřel. Seriál (2013)
14.05 Mentalista (13). Namalováno rudou.

Americký krimi seriál (2008)
15.00 Kriminálka Miami VII (14). Kouřová clona.

Kanadsko-americký krimi seriál (2008)
15.55 Kriminálka Miami VII (15). Zdánlivá vina.

Kanadsko-americký krimi seriál (2008)
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4192). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((55))..

Jedinečná výzva o přežití je zde - jste
na ni připraveni? Tropický ráj se pro
skupinu soutěžících změní v noční
můru, ve které budou muset bojovat
nejen s nedostatkem jídla a pohodlí, ale
hlavně mezi sebou. Pohádkovou výhru
2 500 000 korun ale může vyhrát
pouze jeden. Kdo se stane vítězem?

22.45 Policie Chicago IV (5). Válečná zóna.
Americký kriminální seriál (2016/2017)

23.40 Kriminálka Miami VII (14). Kouřová clona.
Kanadsko-americký kriminální seriál (2008) 

0000..3355 Kriminálka Miami VII (15). Zdánlivá vina
0011..3300 Mentalista (13). Namalováno rudou 0022..1100
Policie Chicago IV (5).Válečná zóna 0033..0000 Na lovu 

0066..1155 Primáček: Příhody Bolka a Lolka (40, 41)
0077..0000 Nový den 0088..1100 M.A.S.H (93)
0088..4400 M.A.S.H (94). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0099..0055 DREAM TEAM - Mistři dílny.
Originální zábavná reality show 1100..3300 Jak se staví
sen - extra 1111..3355 Walker, Texas Ranger VII (6).
Halloweenská noc. Americký akční seriál (1998)
12.35 Jake a tlusťoch I (1).

Osudová přitažlivost 1/2.
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.35 Policie Hamburk XI (3). Řeč síly.
Německý kriminální seriál (2016)

14.35 Námořní vyšetřovací služba II (5).
Pohřebiště. Americký krimiseriál (2004) 

15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci.
17.50 Prostřeno! Pět soutěžících, pět večeří,

menu tradiční i exotická! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 SSlluunneeččnnáá ((115555)).. Magnet na zoufalce.

Karolína se chystá, že poletí do Irska,
když ji Štěpán překvapí tím, že pro ně
koupil dům. Štamgasty chytne zlatá
horečka. Na Frantu se nahrnula všech-
na práce, protože Štěpán má starosti
s novým domem a Lída se starostová-
ním. Zdeněk o něj už má starost. Anna
se vyděsí, když pochopí, že Linhartova
svatba se blíží

21.35 7 pádů Honzy Dědka 
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
0011..0055 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba II (5). Pohřebiště 0033..0000 Jake a tlusťoch
I (1). Osudová přitažlivost 1/2 0044..0000 Policie
Hamburk XI (3). Řeč síly 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2244.. lleeddnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Bulharsko lev 1 BGN 12,539
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,428
Dánsko koruna 1 DKK 3,295
EMU euro 1 EUR 24,525
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,257
Maďarsko forint 100 HUF 6,815
Norsko koruna 1 NOK 2,413
Polsko zlotý 1 PLN 5,383
Rusko rubl 100 RUB 27,653
Švédsko koruna 1 SEK 2,335
Švýcarsko frank 1 CHF 23,787
USA dolar 1 USD 21,694
V. Británie libra 1 GBP 29,261
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Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,,

ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii ččtteennáářřii..
Posílejte nám je na hheelleennaa..kkooccoo--
vvaa@@hhaalloonnoovviinnyy..cczz případně na
adresu redakce Haló novin, Poli-
tických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Nejlepší recepty podle ohlasů čte-
nářů oceníme. ((rr))

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství, eko-
nomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000 Hlavní
zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední Radiožurnál
– aktuální reportáže 1133..0000 Zprávy 1144..0000 Zprávy 1155..0000 Zprávy 1155..0066--2200..0000 Odpo-
lední Radiožurnál 1166..0000 Zprávy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu
1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100 Rozhovory a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055
Večerní Radiožurnál. Moderuje Vojtěch Bidrman 2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie
Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál 2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Petrem
Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy z kalendáře
1188..0000 Zprávy 1188..0044 Příběhy slavných značek. Eta 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. Cesta princezny Magdy za láskou (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300
Jak to vidí... Břetislav Tureček 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba
na pokračování. Mark Twain: Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše (2/12)
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 pokra-
čování. Virginia Woolfová: Deníky (4/11) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem 2200..0000
Večerní drama. Olga Tokarczuková: Dočasná havárie 2200..4455 Vítězslava Kaprálová
2211..1155 Akademie. Ztracený domov 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Zuzana Brabcová: Rok
perel (8/9) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1100 Klenot TV 1122..3355 Teleshopping Soukup shop 1122..5555 Jak
to dopadlo!? 1133..4400 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne
v nenávist 1144..3355 Nebezpečné vztahy live. Životní kotrmelce, zklamání, nenávist
a bolest! 1155..3300 Česká tajenka. Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé 1166..1100
Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba 1177..1100 Můžu dál?
Prozkoumejte s námi domovy našich slavných! 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 diskusním pořadu 2211..2255 Týden podle Jaro-
míra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události 2222..0000 Na ostří nože se
Soukupem. Otevřená výměna názorů bez s politiky a osobnostmi 2222..3355 Aréna Jaromí-
ra 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 Ostří-
háno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Hafling.

SVÁTEK MÁ DNES MILOŠ, ZÍTRA ZORA

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Hranice bez hranic.
Stolové hory 0088..5555 Pohádka pro pamětníky: Tři
veteráni. Pohádka Jana Wericha (1964) 1100..0000
Hovory přes rampu. Vyprávění M. Horníčka
(1968) 1111..0000 Diskotéka pro starší a pokročilé
1111..3355 Planeta záhad: Tajemný pravěk
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Po trstěnické stezce
12.55 Putování za písničkou. Písničky odevšad

hrají Vinařští romantici (2009)
13.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem.

Hudebně zábavný pořad (1982)
14.40 Česká dostaveníčka.

Písničkový kaleidoskop z památných
míst České republiky (1976)

16.00 Chvíle pro písničku.
Banjo band Ivana Mládka (1978)

16.10 Bambinot (1/6). Vynález století.
Herecké hvězdy televizní obrazovky 
ve sci-fi komediálním seriálu (1984)

17.15 O poklad Anežky České. Soutěž (1998)
17.50 Salón Eliott II. (1/12). Volné pokračování

britského seriálu (1992)
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Soutěžní hru,

ve které je humor důležitější než výhra,
uvádí Pavel Zedníček (2000)

20.45 Melodie pro dlouhé večery.
Účinkují: J. Vrbová, K. Černoch,
F. Slováček, R. Rokl, Studiový orchestr
V. Kozla a další (1984)

21.45 Salón Eliott II. (2/12). Britský seriál (1992)
2222..4400 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
22.50 Taková normální rodinka (5/8). Ženich

pro tetičku. Komediální seriál (1971)
23.45 Hranice bez hranic. Stolové hory
0000..1155 Planeta záhad: Tajemný pravěk 0000..3300
O poklad Anežky České 0011..0055 Rajské zahrady.
Slavkov 0011..2255 Sváteční slovo pastora Boleslava
Firly. O Kristově světle

3

Tři veteráni
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Připojte se k výzvě hlavnímu městu. Na branickém před-
mostí Barrandovského mostu se v těsné blízkosti hodnotné plas-
tiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše z roku 1989
nachází dvoustranné reklamní zařízení. Umělecké dílo je těsnou
přítomností tohoto rozměrného billboardu znehodnoceno, jedná
se přitom o cenný příklad užití surového betonu v sochařství.
Z toho důvodu vznikla petice, jejíž autor a signatáři vyzývají
hlavní město Prahu k vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku
pod reklamním zařízením společnosti BigBoard. Rozměrný
reklamní poutač by pak mohl být odstraněn. Kvalita veřejného
prostoru nám nesmí být lhostejná. Podpořte proto svým podpi-
sem petici na webové stránce petice.com/rovnováha. ((pppp))

FFOOTTOO -- MMaattoouušš PPUUDDIILL

Vždycky 
antifašisticky!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
děkujeme za vaší dosavadní přízeň,
ohlasy i kritiku. Jsou naším motorem
a už připravujeme první reakce ke zve-
řejnění. Dnešní vydání bude o lži, svo-
bodě, ale i mladé umělecké avantgar-
dě. Však se sami dočtete. Mně dovolte
toto úvodní slovo věnovat nadcházejí-
címu výročí, jehož připomínka je stále
velmi aktuální.

Ve tři hodiny odpoledne 27. ledna 1945 vstoupili vojáci Rudé
armády do největšího německého nacistického vyhlazovacího
tábora Auschwitz. Na tak otřesné obrazy lidského utrpení
nebyli vůbec připraveni. V táboře, který mohl pojmout až 
125 000 lidí, našli 7 000 vyhladovělých a nemocných dospě-
lých i dětí, kteří nebyli schopni tzv. pochodu smrti do jiných
táborů a které nacisté nestihli zavraždit. Auschwitz se stal cent-
rem nelidského mučení a vyhlazování nejen Židů, ale i komu-
nistů, válečných zajatců ze Sovětského svazu, Romů, homose-
xuálů a dalších nacismu nepohodlných osob z celé Evropy.
Osvobození vězni vítali své zachránce v uniformách Rudé
armády se slzami v očích. Jejich noční můra byla u konce. My
komunisté na vděk za válečné úsilí i nezměrné oběti nezapo-
mínáme. Antifašismus je pevnou červenou nití, která se vinula
celým obdobím socialismu a která byla v roce 1989 nahrazena
nepříliš pevně navázanou nitkou sametovou. Ta přes sebe
nechala v 90. letech přeběhnout těžké boty neonacistických
skinheads, aby je po pár letech nechala agitovat na náměstích
v předvolebních kampaních do zastupitelstev krajů, měst i do
poslanecké sněmovny. Společnost nakonec přijala, že hospod-
ské nadávání na cigoše, občasné pouliční bitky a několik
zavražděných nepřizpůsobivých je akceptovatelná cena za to,
že bude mít od aktivně a důsledně pojatého antifašistického
závazku klid. Tady pokračuje úkol nás - komunistů. Nás, kte-
rým naši předchůdci předali pochodeň antifašismu zažehnutou
ještě před prvními výstřely druhé světové války. Byli to totiž
právě komunisté, kdo dokázal s předstihem odhalit nebezpečí,
které s sebou fašismus přináší pro celou společnost. Naší
povinností je nesložit ruce do klína, ale využít všech součas-
ných prostředků ke snížení rizika návratu fašismu do společ-
nosti, ať už jeho podoba bude jakákoliv. A že umí být rafinova-
ný. NNiikkddyy nneezzaappoommeeňňttee,, kkddoo uuttrrppeenníí mmiilliioonnůůmm nneevviinnnnýýcchh lliiddíí
zzppůůssoobboovvaall aa kkddoo hhoo ppaakk zzaa cceennuu vvllaassttnníícchh oobběěttíí uukkoonnččiill..

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Zničme obludu!
Všichni okolo nadávají na tuto hroznou

dobu, kdy nám vládne covid. Staří, mladí,
muži, ženy, ba i děti, zkrátka všichni. Možná
ale buďme rádi, že tato doba covidová přišla.
Proč? Protože pomáhá otvírat lidem oči.
Spousta lidí si začíná všímat lží. Lží, které
jsou všude okolo nás. Lžou média, ať už ta
tištěná, nebo ta, která používají TV obrazov-
ku či jen reproduktor. Lžou politici, ať už ti
tzv. pravicoví nebo levicoví. Lžou vědci,
lékaři, učitelé, úředníci, novináři, soudci,
a to dokonce i ti ústavní. Lžou všichni a lež
je všude. Ale lze se divit? Lež a podvod
dostala tato republika do vínku už při svém
vzniku v roce 1918. Dělnictvo chtělo socia-
listickou republiku – bylo podvedeno svými
zvolenými zástupci ve vládě. Doly a továrny

znárodněny nebyly a mladá ČSR žila dál
pod kapitalistickým bičem. Morava, za
nenáviděného Rakouska – Uherska v pod-
statě samosprávná země, o svou samosprávu
přišla a nikdo se jí neptal. Slovensko se stalo
de facto kolonií Prahy, což nakonec vyústilo
ve Slovenský štát. Lhalo se i za minulého
režimu, nedělejme si iluze. Pak přišel nový
režim a s ním nová éra lhaní. 

Už samotný start nového režimu byl jed-
ním velkým podvodem a ten, kdo dodnes
věří, že socialismus padl díky demonstracím
lidí na náměstích a díky geniálnímu mozku
milovníka pravdy a lásky, je prostě hlupák.
S novým demokratickým režimem pravdy
a lásky začala lež zažívat doslova zlatou éru.
Vše, co bylo spojeno s režimem minulým,
bylo jednoznačně špatné, vše, co přicházelo
ze západu, bylo bráno jako jednoznačně
dobré. Kritické hlasy, které se ozvaly, byly
buď umlčeny, anebo prostě nedostaly žádný
prostor. Nutno podotknout, že noví mocipáni
nasávali své znalosti a zkušenosti, jak umlčet
názorové oponenty v minulém režimu vlády
KSČ – spousta bývalých funkcionářů KSČ
se stala doslova přes noc vášnivými demo-

kraty a rudou knížku v tichosti spálili na
zahradách svých chat a rodinných domů za
sychravých listopadových večerů roku 1989.
Ke svým znalostem začali dostávat ještě ško-
lení expertů ze západních demokracií, kde se
opravdu muselo umět lhát. Výsledkem toho-
to vývoje je dnešní stav a systém, který
v podstatě už stojí jen na lžích – o svobodě,
demokracii, občanských právech atd. Jaká je
ale pravda, vidí každý všímavější z nás. Už
samotná Ústava České republiky vznikala za
velmi podivných okolností, občané vlastně
neměli vůbec šanci se k ní vyjádřit. Obsahu-
je klauzuli, která v této republice naprosto
vylučuje jakékoli zásadní změny. Je takový
postup správný? Opravdu zde všechna moc
pochází z lidu a má lid opravdu reálnou šanci

něco zásadně změnit? Každý den se nám,
ovečkám dole, hraje divadlo, ve kterém je
role dolních deseti milionů jasně daná – jen
zírat s otevřenou hubou, nechat si vstříknou
svou pravidelnou dávku lží a sedativ do těla
a mozku. Pak se vyžvanit na Facebooku, kde
je každý z nás expert na všechno, hlavně na
historii a politiku. Ego dostalo napapat slad-
ké kašičky »uplatnění svobody názoru«,
který stejně ty nahoře nezajímá, a občan je
spokojen. Jednou za čtyři roky nás nechají
vhodit papírek s číslem svého favorita do
urny a jedeme dál. 

Když byli po roce 89 vyhazováni řadoví
komunisté z práce jen proto, že zůstali členy
strany, nikoho to nevzrušovalo. Když
zástupci parlamentní KSČM nedostávali
prostor v médiích, když se jim upíralo právo
na funkce ve Sněmovně, protože jsou to prý
»extremisté«, každému z demokratů to bylo
jedno. Dnes, kdy diktatura lži dosahuje
svého vrcholu a začíná postihovat už i rádo-
by demokratické politiky a »neextremistic-
ky« smýšlející občany, začínají si mnozí
uvědomovat, jak hrůznou mašinerii jsme
tady nechali vzniknout. Jaká obluda, která

má ve svých rukou celý státní aparát, tady
vyrostla. Obluda, která se při honbě za zis-
kem a teplými místečky neštítí zaútočit na
zdraví občanů této země, a to včetně těch
nejmenších z nás. Obluda, které už netrestá
jen ty zlé komunisty. Tato obluda už útočí na
kohokoli, kdo ji je nepohodlný. Tato obluda
díky moderním technologiím vidí každému
z nás v podstatě až do hlavy. A pod heslem
boje za záchranu lidských životů a s tím, že
politici mají na mysli přeci jen dobro všech,
nás tato obluda zavírá doma, zakazuje nám
chodit do kina, restaurace či na koncert,
neposlušné chce trestat pokutami a vězením,
neočkované chce vyhazovat z práce, nepo-
hodlné názory cenzuruje. Zkrátka ještě více
kontroly, ještě více trestu! Ej, v těžkých

časech to žijeme! Je čím dál hůř a světlo na
konci tunelu pořád nikde. 

Chce to změnu! A to zásadní! A tu může
provést jedině nová, nastupující generace
mladých lidí. Nová mladá, socialisticky
smýšlející mládež! Mládež, která si uvědo-
mí své kořeny, svou historii, své poslání.
Mládež, která se zdravě naštve na podmínky
k životu, ve kterých žije. Zatím je přikovaná
k mobilům, tabletům a počítačům a krmena
z velké misky kapitalistického státu, který
má v rukou někdo úplně jiný, než naše
vláda. Je krmena otupující manou s příchutí
nekonečné zábavy, komfortu, nicneřešení,
nudy, odnárodnění a popření sebe sama.
Zahnívá zevnitř žijící ve virtuálním světě
falešných pozlátek. Musí tyto řetězy rozbít
a zničit, stejně jako musí rozbít a zničit tento
stávající a prolhaný politický systém. Obr,
který má ve svých pažích sílu mládí, se musí
probudit a říct TAK UŽ DOST!. Postavme
proti obludě lži obra sociální spravedlnosti,
revoluční a osvobozující pravdy a nového,
socialistického zítřku a opravdu svobodného
života! KKaarreell KKOOVVÁÁŘŘ

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

25. LEDNA 2022

na úterý VIZE mladých

Sejde se Komise mládeže ÚV KSČM
Předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová

svolává na 5. února 2022 řádné jednání Komise mládeže ÚV
KSČM, kterého se zúčastní členky a členové komise a jejich
zástupci ze všech krajů České republiky. Jednání se uskuteční
v budově ÚV KSČM v Praze. Hosty jednání budou předsedky-
ně ÚV KSČM Kateřina Konečná, místopředseda ÚV KSČM
pro evropské záležitosti, občanský sektor a mládež Milan Kraj-
ča a pověřený šéfredaktor Haló novin Roman Blaško. Přejeme
zdar jednání a s očekáváním budeme vyhlížet jeho výsledky, se
kterými čtenářky a čtenáře Haló novin také seznámíme.



Inspirace v dialogu 1122

Současné umění odráží odcizenou společnost
Rozhovor s malířem a pedagogem Dominikem Formanem

l AAhhoojj,, DDoommiinniikkuu,, pprroo rroozzhhoovvoorr jjsseemm
ttěě oosslloovviillaa jjaakkoo vvcceellkkuu zznnáámmoouu oossoobb--
nnoosstt lleevviiccoovvééhhoo hhnnuuttíí,, mmůůžžeešš ssee nnáámm
aallee ii ppřřeessttoo ttrroocchhuu ppřřeeddssttaavviitt??

Jsem malíř a pedagog, učím sedmým
rokem na střední škole kresbu a dějiny
umění. Žiji v Praze, kde jsem se také
narodil. 
l VVíímm,, žžee ssee zzaabbýývváášš vvýýttvvaarrnnýýmm
uumměěnníímm,, jjaakk sseess kk ttoommuu ddoossttaall??

Ke kreslení jsem měl od dětství klad-
ný vztah a moje okolí mě v tom podpo-
rovalo. Od první třídy jsem chodil do
lidušky, poté asi ve třinácti letech
nastala učebnicová krize dětského
výtvarného projevu, zcela mě pohltil
zájem o sport a k výtvarnu jsem se vrá-
til kolem sedmnácti let, kdy jsem začal

navštěvovat kurzy figurální kresby
u prof. Borise Jirků na VŠUP. Poté
jsem vystudoval učitelství českého
jazyka a výtvarné výchovy na pedago-
gické fakultě Univerzity Karlovy a také

ateliér malířství na brněnské Fakultě
výtvarného umění VUT. 
l VV rráámmccii vvaaššeehhoo kkoolleekkttiivvuu vvzznniikkllaa
sskkuuppiinnaa RRaaddiikkáállnníí rreeaalliissttéé,, mmůůžžeešš jjii
ppřřeeddssttaavviitt??

Jsme volné uskupení několika uměl-
ců, všichni jsme více méně fungovali
v rámci zavedených struktur umělecké
scény, ale postupně jsme dospěli do
bodu, kdy jsme se chtěli nějak ostřeji
vymezit, distancovat od toho, co před-
stavuje současné umění. Hlavně proto,
že už nám přišla současná výtvarná
produkce příliš vyprázdněná a neko-
nečně se cyklící sama v sobě, jednodu-
še nudná a nezajímavá. A také absolut-
ně nesrozumitelná pro diváka, který
není zasvěcen. Zkrátka jsme si i díky

objevení sovětského teoretika Michaila
Lifšice, který byl mj. velkým přítelem
György Lukácse, uvědomili, že sou-
časné umění přesně odráží dnešní odci-
zenou, úpadkovou kapitalistickou spo-

lečnost a že se v něm recyklují postupy,
které se od 60. let nezměnily. 
l CCoo ssee vváámm ss RRaaddiikkáállnníímmii rreeaalliissttyy
ppooddaařřiilloo uusskkuutteeččnniitt zzaa aakkccee??

Nejdůležitější bylo sepsání a publi-
kování Manifestu radikálního realis-
mu. Ten vyvolal bouřlivou vlnu reakcí
na umělecké scéně, protože byl neče-
kaný a zároveň většinu lidí strašně
podráždil. Od té doby jsme zrealizova-
li několik tuzemských i zahraničních
výstav a prohloubili malířské schop-
nosti. Snažíme se navazovat na určité
autory socialistického realismu a při-
nést jiný pohled na socialistický realis-
mus, než je ten prezentovaný součas-
nou liberální ideologií. Podle mě je
socialistický realismus poslední velko-

lepá kapitola dějin evropského umění
a je natolik bohatý a vnitřně rozrůzně-
ný, že lze hovořit o slohu. A jako každý
sloh obsahuje vynikající, hluboce prav-
divá díla i díla mělká, dogmatická nebo
nevydařená. Za skvělé umělce považu-
jeme např. Alexandra Deineku, Geli
Korzheva, Arkady Plastova nebo And-
reje Vasněcova, ale nalezli bychom jich
mnohem více. I ženy, jako byly např.
Tatjana Jablonskaja nebo Věra Muchi-
na.
l UUžž ddeellššíí ddoobbuu ssee vveeřřeejjnněě mmlluuvvíí
oo kkrriizzii lleevviiccee.. CCoo ssii oo ttoomm mmyyssllííšš,, kkddyyžž
ssee vv lleevviiccoovvýýcchh kkrruuzzíícchh ssáámm ppoohhyybbuu--
jjeešš??

Bohužel si myslím, že na tom levi-
ce nikdy nebyla hůř. Obě dvě stabilní
parlamentní strany se do Sněmovny
při letošních volbách nedostaly
a mimoparlamentní levici svírají kul-
turní války. Samotný pojem levice se
vyprázdnil natolik, že už ani není
jasné, co vlastně takový levičák pro-
sazuje za postoje. Obávám se, že
začínáme pociťovat stále strmější pád
k americkému pojetí levicovosti. Za
levicové, nebo dokonce neomarxistic-
ké je označováno vše, co bojuje proti
všemožným formám kulturního útla-
ku. Veškerá kritická energie, jež by
mohla podkopávat daný společenský
řád, se vyčerpává v hyperkorektních
zápasech za práva etnických, gende-
rových a sexuálních menšin, zatímco
ekonomickou, třídní hierarchii zne-
jasňuje, činí ji méně viditelnou. Koná
tak především službu kapitálu, které-
mu je nakonec jedno, jaké kulturní
výdobytky si přivlastní. Lze si bez
větší námahy představit nadnárodní
korporace, jejichž dominantní ideolo-
gií bude queer, feminismus nebo eko-
logická udržitelnost, a přesto budou
stejně nevybíravě vykořisťovat své
zaměstnance a kolonizovat přírodní
zdroje. Liberální levičáci tuto pozici
vehementně brání a každého kritika

obviňují z fašismu. Obyčejní pracují-
cí jsou levicí zrazováni, což je žene
do náručí pravicově populistických
stran. 
l KKSSČČMM ččeellíí nneejjeenn ooddlliivvuu vvoolliiččůů,, aallee
ii ssttáárrnnuuttíí ččlleennsskkéé zzáákkllaaddnnyy.. PPřřiittoomm bbyy
ssee nnaabbíízzeelloo,, aabbyy ssee cceennttrreemm lleevviiccoovvýýcchh
aakkttiivviitt ii ssddrruužžoovváánníí lliiddíí ssttaallaa pprráávvěě
kkoommuunniissttiicckkáá ssttrraannaa.. PPrroočč mmyyssllííšš,, žžee
ttoommuu ttaakk nneenníí,, aa jjee ttoo vvůůbbeecc ppoottřřeebbaa??

Velká výhoda KSČM je ta, že je kon-
stituována idejí socialismu, i když se
občas zdá, jako by na to její představi-
telé zapomínali. Problémem je, že stra-
na nedokáže patřičně využít svůj
potenciál, zčásti zřejmě z určité setr-

vačnosti způsobené podílem na moci,
zčásti možná kvůli ambivalentnímu
postoji ke své minulosti. Už je ale na
čase přejít do ofenzivy. Pokud v prů-
zkumu ke 30 letům od pádu minulého
režimu vyjde, že více než třetina spo-
lečnosti si myslí, že za socialismu bylo
lépe, je to pro stranu obrovská příleži-
tost. Straně může její parlamentní
výpadek jedině prospět, musí se však
hlasitěji a viditelněji deklarovat jako
strana pracujících. Je tu mnoho témat,
na kterých může KSČM vybudovat
svoji politiku, měla by být ale radikál-
nější, jednoznačně hájit zájmy lidí
proti kapitálu. Lidé musí uvěřit, že jim

může pomoci z jejich tíživých život-
ních situací, musí ztělesňovat naději.
Pokud začne vytvářet vzdělávací a kul-
turní aktivity a více sdružovat lidi,
bude to jedině dobře. 
l NNaa zzáávvěěrr ssii ddoovvoollíímm jjeeddnnuu oottáázzkkuu
kkee ttvvéé pprrooffeessii.. JJaaccíí jjssoouu ddnneeššnníí ssttřřeeddoo--
šškkoollááccii?? ZZaajjíímmaajjíí ssee oo ssppoolleeččeennsskkéé
dděěnníí,, ppoolliittiikkuu??

Nesleduji na středoškolácích nějaký
výrazný zájem o politiku, na druhou
stranu tomu rozumím vzhledem k pod-
mínkám, ve kterých se v současnosti
vyskytují. Internet a sociální sítě zásad-
ním způsobem ovlivňují způsob myš-
lení, takže udržet a prohlubovat konti-

nuální zájem o cokoliv je dnes mno-
hem složitější, než kdykoliv dříve.
Destruktivní dopady těchto sil zřejmě
v budoucnu ještě poznáme. Ale určitě
budou existovat i výjimky, které potvr-
zují pravidlo. 
l CChhttěěll bbyyss ččtteennáářřůůmm HHaallóó nnoovviinn
jjeeššttěě nněěccoo vvzzkkáázzaatt??

Aby si v následujících těžkých
časech udrželi optimistickou a bojo-
vnou náladu, protože ji budou vzhle-
dem k nástupu nové neoliberální vlády
potřebovat. 

PPřřiipprraavviillaa PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv DDoommiinniikkaa FFOORRMMAANNAAJan Žižka z Trocnova a Kalicha, olej, plátno, 100x60 cm, 2021

Pohled na Pražský hrad v zimě, olej, sololit, 40x50 cm, 2021

Kobaltová hornice (dětská práce), olej, plátno, 150x130 cm, 2020

Třinecké železárny, olej, sololit, 40x43 cm, 2021
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Minulý týden koneč-
ně přišel spasitel. Říkáte
si, jestli jsem se nezbláz-
nil? Ne, opravdu nás při-
šel spasit v podstatě
Ježíš. Karel Janeček
slavnostně ohlásil kan-
didaturu na prezidenta!
Rozhodl se nabídnout
celé veřejnosti možnost
vyhřívat se ve světle
jeho dokonalosti. Vzhle-
dem k tomu, že má tento
člověk v podstatě neo-

mezený rozpočet na cokoliv, můžeme očekávat opravdu
spanilou kampaň. Janeček totiž není jenom fanoušek hro-
madění majetku, jak by se od správného kapitalisty dalo
čekat, je také zapálený do asi každé ezokraviny, kterou si
dokážete vymyslet. Pokud by se tedy nějakým zázrakem
stalo, že by se pan Janeček opravdu stal prezidentem,
můžeme očekávat scény jako z krásné pohádky Císařův
pekař - Pekařův císař, kdy se den hlavy státu bude řídit
podle postavení planet a momentální barvy jeho aury. Do
toho, jelikož je to také velký matematik, očekávám návrat
numerologie na většinu českých vysokých škol. Raději si
předem nastudujte svoje číslo občanky, v budoucnu to
může znamenat víc, než si myslíte. Možná ale ještě není
všechno ztraceno. Češi mají jednu velmi mocnou zbraň,
která na tyhle samožerské mesiáše funguje, jako krypto-
nit na Supermana a tím je trefný a velmi kousavý humor.
Jenom několik hodin po zveřejnění Janečkovy prezident-
ské stránky s názvem »Tohle jsme my« se na sítích roz-
běhla posměšná kampaň »Tohle s memy« a na Twitteru
zase profil @jarelkanecek. I v tomto konzumeristickém
světě naštěstí pořád existují věci, které si za peníze
nekoupíš. Třeba sebeironii a schopnost se nebrat moc
vážně. No, ale sranda stranou. Nemohli bychom někdy
v budoucnu zkusit žít ve společnosti, kde nás nemají
potřebu zachraňovat superbohatí podnikatelé? Vždyť
přece každému musí být jasné, že za prvé, tihle lidé
vůbec netuší co jsou každodenní problémy »obyčejných
lidí« a za druhé, oni se v tomhle systému mají tak náram-
ně, tak proč by na něm proboha měli potřebu něco
měnit?! Proč by si podřezávali svojí vlastní větev, když se
jim na ní tak pohodlně sedí.

Jak chutná svoboda po česku
V poslední době se často sklo-

ňuje slůvko svoboda. Máme
údajně svobodný stát, svobodnou
společnost a svobodné volby. Za
to všechno máme děkovat svaté-
mu Havlovi a davu cinkáčů
z roku 1989. Žijeme totiž v té
nejlepší a nejsvobodnější společ-
nosti, které kdy bylo dosaženo.
Máme kapitalismus a to je konec
dějin, a pokud nám to nezmaří
komunisté, neomarxisté a kdo ví
kdo ještě, tak už se budeme mít
jen lépe. 

Inu, pojďme se podívat krapet pod pokličku
těchto frází. Téměř desetina obyvatel Česka
žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky
tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto
tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta byd-
lení. Tito lidé se nezřídka rozhodují, zda zapla-
tí jídlo, nebo školní výlet dětí. Další statisíce
lidí se pohybují na hraně, stačí jeden nečekaný
výdaj a následuje pád. Jaká je hodnota svobo-
dy v dnešním pojetí slova smyslu pro tyto naše
spoluobčany? Vždyť svoboda neznamená jen
mít právo vyjádřit svůj názor. K čemu vám je
beztrestně nadávat někde u piva, když víte, že
s tím stejně nic nezmůžete. Skutečná svoboda
se nezakládá jen na svobodě vyjadřování. Je
zde také svoboda ekonomická a svoboda spo-
lurozhodovací. A tu mnoho, ne-li většina lidí,
v naší republice nemá. 

Velká část populace naší země nemá ekono-
mický kapitál, aby uspokojila svoje, byť jen
základní tužby. Mnoho lidí si dnes nemůže
dovolit dát své děti na vysokoškolské studium
nebo v ruce obrací každou korunu, aby jim
zbylo dostatek financí na stále rostoucí ceny
energií a dalších nákladů na bydlení. Taková je
ta dnešní svoboda. Statisíce lidí jsou uvězněny
v dluhových pastích exekutorské mafiánské
lobby pro nezaplacení pár korun na pojištění
nebo jízdenkách MHD, kde z původních něko-
lika stovek korun se zcela iracionálně sumy
vyšplhaly do desetitisíců na lichvářských úro-
cích a penále, zatímco celý náš parlament je
složen ze stran ovládaných klientelismem

a lobby velkých společností,
kterým se odpouští miliardy na
daních, toleruje porušování
zákonů a zneužívání státních
i evropských dotací. Taková je
ta dnešní svoboda.

A přitom, většina se už smí-
řila s tím, že lépe nebude.
Podle posledních průzkumů, je
v České republice s politickým
vývojem spokojeno kolem
pětiny populace. Jedna třetina
lidí se neúčastní voleb do

poslanecké sněmovny, 2/3 se neúčastní kraj-
ských voleb a u senátních a evropských voleb,
se účast dlouhodobě pohybuje mezi 15 % - 30
%. Jaká je tedy svoboda spolurozhodování
v našem systému zastupitelské demokracie?

»Mají chodit k volbám,« může někdo opáčit.
No, ano, odpovídám, ale koho mají u všech
čertů volit? Komunisté, kteří chtějí reálně změ-
nit poměry v naší zemi, jsou dennodenně dis-
kreditováni, dehonestováni a vláčeni mediál-
ním bahnem. Není divu, že většina lidí se, ať už
z obavy nebo pod tlakem mediální propagan-
dy, k této myšlence nehlásí. A i ty umírněnější
levicové strany, sociální demokraté a Zelení,
jsou drceni politickým marketingem a svojí
vlastní neschopností dostatečně uchopit ta
správná témata a být slyšet (což by se dalo
určitě vytknout i předchozímu vedení KSČM).
Jednou za čas se objeví nějaké antikorupční
hnutí, které získá rychle na popularitě, ale
zpravidla má životnost na jedno volební obdo-
bí (jestli vůbec). Tak z čeho má potom běžný
občan vybírat? Normální člověk, který musí
chodit do práce, stará se o rodinu a nemá čas
sledovat všechna prohlášení a číst programy
každé strany? Jak si má udělat obrázek o tom,
jaká strana bude skutečně hájit jeho zájmy?
Odpovím vám citátem z eseje Alberta Einstei-
na Proč socialismus?, která původně vyšla
v Monthly Rewiev v květnu 1949: »…členové
zákonodárných sborů jsou vybíraní politický-
mi stranami, do značné míry financovanými
nebo jinak ovlivňovanými soukromými kapi-
talisty, kteří, ryze z praktických důvodů, oddě-

lují voličstvo od zákonodárců. Výsledkem je,
že zástupci lidu ve skutečnosti nedostatečně
chrání zájmy neprivilegovaných složek obyva-
telstva. Navíc, ve stávajících podmínkách,
soukromí kapitalisté nevyhnutelně kontrolují,
přímo či nepřímo, hlavní zdroje informací
(tisk, rozhlas, vzdělávání). Proto je pro jednot-
livého občana extrémně obtížné, a ve skuteč-
nosti ve většině případů zcela nemožné, aby
došel k objektivním závěrům a rozumně vyu-
žíval svá politická práva.«

Jinými slovy, běžný člověk si může jen
velmi obtížně udělat vlastní představu o tom,
kdo by skutečně hájil jeho zájmy a komu má
na základě tohoto zjištění jít dát svůj hlas. Ne
snad proto, že by byl tak hloupý, ale proto, že
téměř veškeré sdělovací prostředky jsou
v rukou těch, kteří mají zájem, aby se dnešní
zkorumpovaný a jim na ruku jdoucí strany,
udržely u moci. Současný režim porušuje
základní lidská práva a svobody -  právo spolu-
rozhodovací a právo podílení se občanů na
spravování věcí veřejných. Stejně tak jako poš-
lapává právo na práci, právo na bydlení
a v některých případech už i dokonce právo na
život. Zároveň má dobře nastavená pravidla,
jak vydírat pracující lid tím způsobem, aby se
nesnažili o změnu. Mnohdy je dostává do exi-
stenčních problémů a na hranu pracovního
vytížení, aby byli příliš zaneprázdněni starat se
o věci veřejné, protože jejich primární cíl, je
zajistit své základní ekonomické přežití. A ti,
kteří si přece jen můžou dovolit žít normálním
životem, tak ti budou raději „držet hubu
a krok“, protože mají obavu, aby o svůj blaho-
byt nepřišli. Aby nedopadli jako ten bezdomo-
vec, kterého pravidelně vídají u vchodu žebrat,
když jdou na nákupy do obchoďáku. Systém,
který toto dopustí, neřkuli dokonce nepřímo
podporuje, takový režim není možno označit
za demokratický, ani za svobodný. Ano, právo
vyjádřit svůj názor je dnes větší než bylo před
rokem 89, ale stačí to? Proč se to stalo na úkor
jiných základních lidských práv? Neměli jsme
už dnes být někde úplně jinde? Na to ať si
odpoví každý sám.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt

V běhu všedních
dní a pod tlakem
každodenních sta-
rostí člověk opomíjí
historii. Sdělovací
prostředky sice na
nás tu a tam vyruku-
jí s připomínkami
různých výročí, ale
často jde jen o účelo-
vou prorežimní
manipulaci, takže
nezbývá, než aby-

chom si sami některá významná data připomněli.
Letos v lednu to například bude 80 let od konference
nacistických pohlavárů ve Wannsee. Devadesátimi-
nutová porada nacistických kádrů, která v zámečku
na břehu jezera nedaleko Berlína proběhla 20. ledna
1942, sama o sobě neznamenala nějaký velký posun
v rasových čistkách. Ty v té době již probíhaly, šlo
spíš o to zajistit součinnost všech složek při realizaci
»konečného řešení« židovské otázky. Heydrich, který
poradě předsedal, si kladl za cíl vyhlazení zhruba
jedenácti milionů evropských Židů a nyní se vlastně

jednalo o to, jak celou věc realizovat co možná neje-
fektivněji. Tento zrůdný zločin zde projednávali tak,
jako by šlo o běžný technický problém. Nakonec byl
tu přítomen také Adolf Eichmann, který propracoval
systém židovských transportů do vyhlazovacích
táborů k šílené dokonalosti a soudě z jeho pozdějšího
vyjadřování, zůstával na tuto »práci«, hrdý až do své
smrti na izraelském popravišti v roce 1962. Nacistic-

ké likvidační mašinérii nakonec padlo za oběť asi šest
milionů Židů. Jen válečná porážka jim zabránila rea-
lizovat celý zločin v plánovaném rozsahu. I tak jde
o nepředstavitelnou genocidu, která třeba jen v Čes-
koslovensku postihla čtvrt milionu Židů. Nacistům
samozřejmě nešlo pouze o vyhlazení této náboženské
skupiny, ale také Slovanů, Romů, politických odpůr-
ců – především komunistů a dalších jim nepohodl-
ných osob. O těch se sice na konferenci ve Wannsee
přímo nejednalo, ale navržený způsob konečného
řešení byl aplikován i na ně. Na tyto zrůdnosti nesmí-
me nikdy zapomenout, ačkoliv dnešní doba není

jejich připomínání příliš nakloněna. Nesmíme zapo-
menout na řádění nacistických katů v našich zemích
a nesmíme se dát unášet nesmyslnými výzvami
k jakémusi »odpouštění«. 

Jako výsměch pak působí myšlenka členů Sudeto-
německého landsmanšaftu, kteří se již několik let
zabývají možností uspořádat svůj sraz v České
republice. Co by nám na to řekli naši předci?! Nej-

horší na celé věci je, že i u nás se najde řada pobláz-
něných jedinců, kteří by byli takové akci nakloněni.
Jedním z nich je i současný ministr zahraničí. O to
jsou podobné tendence ještě nebezpečnější. Je jasné,
že by Prahou nebo Brnem nepochodovali členové
landsmanšaftu s bubínky a píšťalkami, ale je úplně
jedno, jakou formu by takový sraz měl. Stále by šlo
o zneuctění památky všech obětí nacistického řádění,
což je nepřípustné. 

Vraťme se ale zpět ke konferenci ve Wannsee. Pro-
tokol, který z porady vznikl, vyhotovil Adolf
Eichmann pouze v třiceti kusech. Byl označen jako

tajný a rozeslán přímým účastníkům, vysoce posta-
veným nacistickým funkcionářům. Ačkoliv se v textu
nikde nepoužívají termíny jako vyvraždit či vyhladit,
nenechává nikoho na pochybách, co se pod pojmy
jako »evakuace« nebo »konečné řešení« skrývá. Jak-
koliv se nacisté neštítili vraždění, zjevně se štítili
o něm psát nebo mluvit. Pro jistotu se však na konci
války kopie zápisu z porady ztratily. Vlastně nikdo
nevěděl, k čemu zde došlo a co se zde projednávalo
jen jako logistický problém. Teprve v roce 1947 byla
nalezena kopie číslo 13, která patřila státnímu podta-
jemníku ministerstva zahraničí Martinu Lutherovi.
Touto nacistickou nedůsledností se tak dostal spojen-
cům do rukou důkaz, který byl posléze použit
v Norimberských procesech, trvajících do roku 1949.
Tehdy už ale na západě postupně opadávala snaha
trestat, takže řada z účastníků konference se nerušeně
dožila vysokého věku. Nicméně se tak dostala na
veřejnost listina, která jednoznačně potvrdila, že
hhoollooccaauusstt bbyyll ssttáátteemm pplláánnoovvaannýýmm zzllooččiinneemm, což do té
doby řada bývalých nacistů popírala. A v tom právě
spočívá význam konference ve Wannsee a důvod,
proč by neměla být zapomenuta.

JJaann VVIITTVVAARR,, OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee  

Loni na podzim proběhla médii zpráva, že jsme
konečně vybrali nástupce zastaralých samohyb-
ných houfnic vz. 77 DANA. A to přesto, že cena
z cca 115 milionů za kus stoupla na 163,5 milionu.
Tak se dostala vlastně na cenu stejnou,  jako byla
nabídka na druhém místě. Houfnice Caesar je taže-
ná houfnice přidělaná na podvozku a tím pádem
neposkytuje posádce při palbě žádnou ochranu, ani
proti počasí (a to může být od -50 do +50 stupňů
Celsia) a ani proti případnému napadení, které je
otázkou maximálně několika málo desítek sekund
v případě symetrického konfliktu. Nepřátelský
radar zaměří pozici místa odkud  střely vychází
v rámci sekund maximálně minut a na toto místo je
pak vedena odvetná palba. V případě houfnice
Caesar  je posádka a obsluha chráněna jen uvnitř
kabiny, ale při palbě se nachází mimo ni. Ve smlou-
vě ale navíc chyběl důležitý dodatek, že houfnice
Caesar musí být schopna střelby jakoukoliv certifi-
kovanou municí ráže 155 mm, která splňuje stan-
dardizační podmínky paktu NATO. Toto opomenu-
tí o pár slovech daňové poplatníky stálo dalších cca
366 milionů Kč, která nám zajistí certifikaci u nás
vyráběné a pro standarty NATO již certifikované
munice.  A to přece stojí za to. Ale pořád to zname-
ná, že je nutno používat naší nebo francouzskou
munici v případě použití houfnice. To by byl v pří-
padě konfliktu veliký logistický problém,  protože

naše munice by se musela skladovat extra a mít
nejspíše vlastní logistiku. Nebo se doprošovat
»spojenců NATO« zda dopraví naši munici
k našim houfnicím.  Což nám skoro najisto odmít-
nou a spíše nabídnou vlastní munici, což by nejspí-
še znamenalo dohadování s firmou Nexter group,
jak to bude se zárukou. Takže možná bylo lepší
koupit houfnice Zuzana 2 ze slovenské Konštrukty,
která nebyla vybrána z důvodu vyšší ceny a nebo
konečně  počkat na naše vlastní samohybné houf-
nice DITA. Ty byly představeny na veletrhu IDEX
2021 a budou ještě potřebovat nějakou dobu na
provedení armádních testů, ale věřím, že kdyby
Ministerstvo obrany vypomohlo firmě Excalibur
Army, nemuseli bychom za draho nakupovat
z ciziny. A zároveň bychom získali možnost expor-
tu. Nutnost modernizace je jasná a bohužel
i odklon od sovětské (ruské) vojenské techniky za
každou cenu, ačkoliv se asi jedná jen o dočasné
řešení. Naše ministerstvo se ale bije v prsa, jak
krásně nám zbraně vybralo a že houfnice se bude
vyrábět u nás. Jenže než o výrobu jde spíše o mon-
tování, takže naše nálepka montovny Evropy nám
i tady zůstává. Stále tak platí, že šetřit se musí ať to
stojí, co to stojí. Vždyť to daňový poplatník zaplatí
a bez řečí vydrží.

VVoojjttěěcchh JJAALLOOVVEECCKKÝÝ,, OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee
FFOOTTOO -- NNeexxtteerr

Zapomenutá konference

Jedna věta za 366 milionů korun
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LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM l LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

r SSPPOORRTTKKAA ((33.. ttýýddeenn,, 2233.. 11..)):: II.. ttaahh:: 1 - 4 - 7 - 31 - 35
– 45, dod. č. 28. IIII.. ttaahh: 4 - 10 - 12 - 33 - 41 – 48, dod. č.
36. ŠŠaannccee: 124 638.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY:: II.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. poř.
jedna výhra za 780 047 Kč, III./47 po 21. 338 Kč,
IV./1886 po 709 Kč, V./38 179 po 116 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř.
bez výhry, II. poř. jedna výhra za 780 047 Kč, III./41 po
24 461 Kč, IV./2178 po 613 Kč, V./39 723 po 112 Kč.
ŠŠaannccee: I. poř. bez výhry, II. poř. dvě výhry po 100 000
Kč, III./29 po 10 000 Kč, IV./237 po 1000 Kč, V./2172 po
100 Kč, VI./21 931 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2233.. 11.. vveeččeerr)):: 4 – 6 – 9 – 15 – 20 –
21 – 23 – 26 – 28 – 40 – 44 – 49 – 53 – 56 – 57 – 58 –
63 – 68 – 77 – 78. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 051 659. KKrráálloovvsskkéé
ččíísslloo: 78.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2244.. 11.. ppoolleeddnnee)):: 2 – 4 – 7 – 9 – 12
– 17 – 24 – 25 – 26 – 32 – 33 – 37 – 40 – 41 – 50 – 53 –
55 – 64 – 66 – 80. ŠŠaannccee mmiilliioonn: 726 494. KKrráálloovvsskkéé
ččíísslloo: 80. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Loňské finalistky mezi osmi debly

Krejčíková se Siniakovou zís-
kaly první sadu díky brejku za
stavu 4:4, ve druhém setu sebraly
soupeřkám podání za stavu 2:2.
Samy naopak Američankám
nenabídly ani jeden brejkbol.
»Snažily jsme se hrát agresivně
a udržely jsme si servis, což bylo

nakonec rozhodující,« řekla Sini-
aková na kurtu. »Dobře pokrývá-
me kurt. Mám radost, že se nám
tolik let společně daří, a doufám,
že to bude pokračovat,« dodala
Krejčíková.

O postup do semifinále prvního
grandslamu sezony si loňské fina-
listky zahrají s americko-austral-
ským párem Caroline Dolehideo-
vá, Storm Sandersová. Naše dvoji-
ce zatím ve třech zápasech v Mel-
bourne neztratila ani set.

V ženské dvouhře se prvního
postupu do grandslamového
čtvrtfinálové dočkala Francouzka
Alizé Cornetová, která si poradila
6:4, 3:6, 6:4 s bývalou světovou

jedničkou Rumunkou Simonou
Halepovou. O semifinále si 32letá
Cornetová, která je také první
Francouzkou ve čtvrtfinále Aust-
ralian Open od roku 2009, zahra-
je s Danielle Collinsovou. Ameri-
čanka porazila 4:6, 6:4, 6:4 Belgi-
čanku Elise Mertensovou. Ve

čtvrtém kole
skončila žen-
ská dvojka
B ě l o r u s k a
Aryna Saba-
lenková, která

podlehla 7:5, 2:6, 6:7 až 115.
hráčce žebříčku Estonce Kaie
Kanepiové. O premiérové grand-
slamové semifinále si Kanepiová
zahraje se sedmou nasazenou Pol-
kou Igou Šwiatekovou, která

porazila 5:7, 6:3, 6:3 Rumunku
Soranu Cirsteaovou.

Druhý tenista světa Rus DDaanniiiill
MMeeddvveedděěvv postoupil po výhře 6:2,
7:6, 6:7, 7:5 nad Američanem
Maximem Cressym. Loňský fina-
lista Medveděv (25) měl dlouho
s nenasazeným Cressym problé-
my a Američan ve čtvrtém setu
odvrátil favorizovanému soupeři
osm brejkbolů. »Po servisu hned
chodil na síť a měl jsem s tím pro-
blémy. Hrál opravdu dobře. Když
jsem prohrál třetí set a ve čtvrtém
nevyužil osm brejkbolů, řekl jsem
si: ‘Takhle teda ne’,« řekl Medve-
děv. 

První čtvrtfinále na Australian
Open si po výhře 7:6, 6:3, 6:4 nad
domácím Alexem de Minaurem
zahraje Jannik Sinner. Soupeřem
20letého Itala bude čtvrtý hráč
světa Stefanos Tsitsipas, který
porazil 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 Ame-
ričana Taylora Fritze. ((zzrr))

Z předběžné olympijské nominace konečná!
PPřřeeddbběěžžnnáá nnoommiinnaaccee ččeesskkéé

hhookkeejjoovvéé rreepprreezzeennttaaccee nnaa
oollyymmppiijjsskkýý ttuurrnnaajj vv PPeekkiinngguu ssee
kk vvččeerreejjššíí uuzzáávvěěrrccee nneezzmměěnníí..
TTýýmm,, jjaakk ssii jjeejj vvyybbrraallii ggeenneerrááll--
nníí mmaannaažžeerr PPeettrr NNeeddvvěědd ss hhllaavv--
nníímm kkoouuččeemm FFiilliippeemm PPeeššáánneemm,,
ččííttáá cceellkkeemm 2255 jjmmeenn.. VVččeerraa ssee
ttaakkéé vveeddeenníí ddoozzvvěědděělloo ppoottěěššii--
tteellnnoouu zzpprráávvuu.. TTýýmm mmoohhoouu
ppooddllee rroozzhhooddnnuuttíí MMeezziinnáárrooddnníí
hhookkeejjoovvéé ffeeddeerraaccee ((IIHHFF)) rroozz--
ššíířřiitt aažž oo ppěětt hhrrááččůů ddoo ppoollee
aa bbrraannkkáářřee,, kktteeřříí bbuuddoouu ppřřiipprraa--
vveennii zzaasskkooččiitt vv ppřřííppaadděě nnáákkaazzyy
kkoorroonnaavviirreemm vv mmuužžssttvvuu ččii zzrraa--
nněěnníí..

Nakonec mužstvo zůstalo
i přes potíže s koronavirem
u řady hráčů z KHL, kteří už se

zapojili do přípravy, ve stej-
ném složení. Poslední volné
místo, které zůstávalo dlouho
volné, zaplnil v sobotu obránce
David Musil z Třince.

Ve výběru figurují tři bran-

káři, osm obránců a 14 útoční-
ků. Vedle nich sestavili Ned-
věd s Pešánem také seznam se
30 náhradníky. »Teď už bude
jakákoliv změna možná pouze
ze zdravotních důvodů,« uvedl
mluvčí svazu ZZddeenněěkk ZZiikk--
mmuunndd.. Dvanáctka reprezentan-
tů z přerušené KHL má mož-
nost se již od minulého pondě-
lí připravovat na ledě O2 areny
v Praze. Včera trénovala pětice
obránců Lukáš Klok, Libor
Šulák, Ronald Knot, David
Sklenička a Jakub Jeřábek
a útočníci Radan Lenc s Luká-
šem Sedlákem. Dalších pět
reprezentantů je v karanténě.

»Konečně se počet hráčů na
ledě rozrůstá, takže i opticky to

vypadá lépe. Nemáme
ještě obsazený post bran-
káře, jak už se ale stalo
v takových situacích tradi-
cí, tak zaskočil jeden
z kustodů Petr Šulan,«

dodal Zikmund k výpomoci
bývalého gólmana.

Národní tým naplánoval
odlet na dvě skupiny. První
část má odletět do Pekingu
charterem s českou olympij-

skou výpravou ve čtvrtek 
27. ledna. Druhá část s hráči
z extraligy a dalších evrop-
ských soutěží má letět 
2. února. »Jisté je, že část muž-
stva odletí 27. ledna, druhá
dvěma letadly 2. února, ale
jaké bude nakonec složení těch
posádek, to se bude odvíjet od
výsledků testů,« dodal Zik-
mund. Před OH čeká národní
tým v neděli 6. února tréninko-
vé utkání se Švédskem. Do tur-
naje vstoupíme ve středu 
9. února zápasem proti Dán-
sku. O dva dny později se
v základní skupině B střetne-
me se Švýcarskem a v sobotu
12. února nastoupí český tým
proti Rusku.

Základní skupiny skončí 
13. února a po dnu volna
budou v úterý 15. února násle-
dovat kvalifikační zápasy před-
kola play off. Den poté přijde
na řadu čtvrtfinále, do nějž
postoupí přímo vítězové sku-
pin a nejlepší celek z druhých
míst, doplní je lepší týmy
z předkola. Nový olympijský
vítěz bude znám v neděli 
20. února. ((rreedd))

BBaarrbboorraa KKrreejjččííkkoovváá aa KKaatteeřřiinnaa SSiinniiaakkoovváá jjssoouu nnaa
AAuussttrraalliiaann OOppeenn vvee ččttvvrrttffiinnáállee ččttyyřřhhrryy.. VVee ttřřeettíímm
kkoollee ssii ttuurrnnaajjoovvéé jjeeddnniiččkkyy ppoorraaddiillyy ddvvaakkrráátt 66::44
ss aammeerriicckkoouu ddvvoojjiiccíí DDaanniieellllee CCoolllliinnssoovváá,, DDeessiirraaee
MMaarriiee KKrraawwcczzyykkoovváá..

Již 36letá Estonka Kaia Kanepi nemůže uvěřit, že porazila světovou dvojku Bělorusku Arynu
Sabalenkovou. FFOOTTOO -- ČČTTKK//AAPP

Obránce Třince David Musil byl posledním nominovaným hrá-
čem do českého olympijského týmu. FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Burkina Faso vyřadila na africkém Poháru
národů Gabon po dramatickém penaltovém roz-
střelu a postoupili do čtvrtfinále. Po normální
hrací době i prodloužení skončil duel 1:1. Roz-
hodnutí přinesla až devátá série pokutových kopů,
na něž Burkina Faso vyhrála 7:6. V boji o semifi-
nále vyzve Tunisko, které porazilo Nigérii 1:0.

Matouš Trmal nastoupil poprvé od 
25. září za Guimaraes. Svému týmu pomohl
v 19. kole portugalské ligy k vítězství 3:1 nad
Estorilem a ukončení čtyřzápasové série bez
plného bodového zisku. Třiadvacetiletý odcho-
vanec Slovácka Trmal odchytal osmý zápas
v ligové sezoně. 

Utnuli španělskou sérii
NNoorrššttíí hháázzeennkkáářřii uukkoonnččiillii nnaa

MMEE nneeppoorraazziitteellnnoosstt ŠŠppaanněěllsskkaa
aa zzůůssttaallii vvee hhřřee oo ppoossttuupp ddoo sseemmii--
ffiinnáállee.. SSeevveeřřaannéé zzvvííttěězziillii nnaadd
oobbhháájjccii ttiittuulluu 2277::2222 aa ooddlloožžiillii
jjeejjiicchh ppoossttuuppoovvéé oossllaavvyy.. UUjjaallii ssee
zzáárroovveeňň vveeddeenníí vv bbrraattiissllaavvsskkéé
ččttvvrrttffiinnáálloovvéé sskkuuppiinněě IIII..

Stejně bodů má ale i poražený
soupeř a také Švédsko, se kterým
se obhájci bronzu Norové utkají
v posledním kole o postup. Španě-

lé, kteří ovládli poslední dva kon-
tinentální šampionáty, prohráli na
»Evropě« po 17 zápasech a jejich
posledním soupeřem bude Polsko,
jež už je bez postupových šancí.

Vicemistři světa Švédové
v odpoledním utkání ukončili
postupové naděje Němců, kteří na
turnaji bojují vedle soupeřů také
s koronavirovou nákazou. Sever-
ský celek, který ze základní sku-
piny postoupil o jednu branku na

úkor našich házenkářů, vyhrál
nad oslabeným soupeřem 25:21. 

((zzrr))

VVýýsslleeddkkyy sskkuuppiinnyy IIII:: Polsko -
Rusko 29:29 (13:12), Německo -
Švédsko 21:25 (10:12), Španělsko
- Norsko 23:27 (11:14). PPoořřaaddíí ppoo
44 zzááppaasseecchh:: 1. Norsko 6 (119:100),
2. Švédsko 6 (110:94), 3. Španěl-
sko 6 (110:103), 4. Rusko 3, 5.
Německo 2, 6. Polsko 1.
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NOMINACE NA ZOH
V PEKINGU (9.-20. ÚNORA)

BBRRAANNKKÁÁŘŘII: Šimon Hrubec
(Omsk/KHL; 21 reprezentačních
zápasů), Roman Will
(Čeljabinsk/KHL; 15), Patrik Bar-
tošák (Chabarovsk/KHL; 18).
OOBBRRÁÁNNCCII: Tomáš Kundrátek (73
zápasů/8 branek), David Musil (oba
Třinec; 47/0), Lukáš Klok (34/4),
Ronald Knot (oba
Nižněkamsk/KHL; 2/0), Vojtěch
Mozík (48/4), Libor Šulák (oba
Vladivostok/KHL; 43/5), Jakub
Jeřábek (Spartak Moskva/KHL;
63/5), David Sklenička (Jokerit
Helsinky/KHL; 56/1). ÚÚTTOOČČNNÍÍCCII:
Michal Řepík (89/27), Vladimír
Sobotka (oba Sparta; 44/9), David
Krejčí (Olomouc; 35/7), Tomáš
Hyka (29/6), Lukáš Sedlák (oba
Čeljabinsk/KHL; 12/5), Hynek
Zohorna (44/6), Tomáš Zohorna
(oba Oskarshamn/Švéd.; 110/18),
Roman Červenka (Rapperswil-
Jona/Švýc.; 157/40), Michael Fro-
lík (Lausanne/Švýc.; 52/12), Jan
Kovář (Zug/Švýc.; 142/36), Radan
Lenc (Chabarovsk/KHL; 41/7), Jiří
Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 22/2),
Matěj Stránský (Davos/Švýc.;
32/6), Michael Špaček
(Frölunda/Švéd.; 22/2).

Z DALŠÍCH VÝSLEDKŮ
SSMMÍÍŠŠEENNÁÁ ČČTTYYŘŘHHRRAA -- 22.. kkoolloo:: Escobar (Ekv.), HHrraaddeecckkáá -

Arévalo, Olmosová (Salv./Mex.) 6:4, 6:4.
JJUUNNIIOOŘŘII//ddvvoouuhhrraa -- 22.. kkoolloo:: MMeennššííkk (4) - Kim (USA) 3:6,

6:3, 6:4, Poljičak (2-Chor.) - DDoonnaalldd 6:2, 7:6 (7:3). ČČttyyřřhhrraa -- 11..
kkoolloo:: DDoonnaalldd,, NNiiccoodd - Miller, Rahman (USA) 6:1, 6:1.

JJUUNNIIOORRKKYY//ddvvoouuhhrraa -- 22.. kkoolloo:: VVaalleennttoovváá - Balusová (SR)
6:4, 6:1, ŠŠáállkkoovváá - Kupresová (Kan.) 6:4, 4:6, 6:2. ČČttyyřřhhrraa -- 11..
kkoolloo:: HHaavvllííččkkoovváá,, ŠŠáállkkoovváá - Gibsonová, Micicová (Aus.) 6:1,
6:2, Zajcevová, Bartaševičová (Rus.) - VVaalleennttoovváá,, ŠŠmmeejjkkaalloovváá
6:1, 6:3.

Tostao je pětasedmdesátník! Geniální fotbalový útočník patřil k famózní brazilské reprezenta-
ci. Za národní tým odehrál 54 zápasů a vstřelil 32 branek. V roce 1970 slavil s Brazílií titul mist-
ra světa a o rok později byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Jižní Ameriky. Fotbalový král Pelé
ho dodnes řadí k nejlepším hráčům své země a tým z Mexika 1970 považuje za nejlepší brazil-
ské mužstvo všech dob. »Tostao, Rivelino, Gérson i já, všichni jsme ve svých klubech nosili
dres s číslem 10. A před mistrovstvím jsme spolu strávili víc než půl roku. Proto to fungovalo,«
popsal Pelé před čtyřmi roky recept na brazilský úspěch, o který se Tostao (na archivním sním-
ku) zasloužil nemalou měrou. Kromě reprezentace nastupoval hráč, který se narodil jako Edu-
ardo Gonćalves de Andrade, za brazilské kluby América, Cruzeiro a Vasco da Gama. Kariéru
předčasně ukončil kvůli problémům s okem, kterému nepomohla ani operace, v roce 1973. Poté
vystudoval medicínu, k fotbalu se později vrátil jako komentátor a sloupkař. ((zzrr)) FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

DNES NA ČT SPORT
0088..2200 Panorama 0088..5555 BBV po 25 letech 0099..0055

Hokej den poté 0099..4455 Alpské lyžování: NC Speed
week 1100..0055 Sokolský zpravodaj 1100..2200 Alpské lyžová-
ní: SP Kronplatz, 1. kolo obřího slalomu žen. PP 1111..4455
S ČT sport na vrchol 1122..0000 Panorama 1122..2255 Sportovní
zprávy 1122..5555 Magazín světového badmintonu 1133..2255
Alpské lyžování: SP Kronplatz, 2. kolo obřího slalomu
žen. PP 1144..4400 Alpské lyžování: SP Kitzbühel, sjezd
mužů. Z 1166..0055 Biatlon: SP Anterselva, závod s hro-
madným startem žen. Z 1166..5555 Archiv D: Aréna světo-
vého sportu 1177..2200 Hokej: Škoda Plzeň – Motor Č.
Budějovice, utkání extraligy. PP 1199..5500 Archiv D:
Aréna světového sportu 2200..1100 Alpské lyžování: SP
Kronplatz, 2. kolo obřího slalomu žen. Z 2211..3300 Spor-
tovní zprávy 2211..5500 Nejkrásnější hry, dokument o ZOH
1994 v Lillehammeru 2233..2255 Poker: WSOPC Main
Event. PP 

FRANCOUZKY MUSELY
DLOUHO ČEKAT NA

ČTVRTFINÁLE AO, AŽ
PŘIŠLA ALIZÉ CORNETOVÁ…

KONEČNĚ
SE POČET HRÁČŮ

NA LEDĚ
ROZRŮSTÁ.



Generálka na ceremoniál
DDoo ssllaavvnnoossttnnííhhoo zzaahháájjeenníí ZZOOHH

vv PPeekkiinngguu ssee zzaappoojjíí ttiissííccee lliiddíí..
OO vvííkkeenndduu hhoo zzkkoouuššeellyy ppřřiibblliižžnněě
ččttyyřřii ttiissííccoovvkkyy úúččaassttnnííkkůů.. NNaaoossttrroo
bbuuddee cceerreemmoonniiááll kk vviidděěnníí 
44.. úúnnoorraa,, kkddyy hhrryy ooffiicciiáállnněě zzaaččnnoouu..

Stejně jako při letní olympiádě
v roce 2008 se bude ceremoniál
odehrávat na stadionu Ptačí hníz-
do. Kvůli koronaviru a očekáva-
nému velmi chladnému počasí
bude kratší než obvykle, potrvá
asi 100 minut. Režisérem je Čang
I-mou, který měl na starosti
i ceremoniál před čtrnácti lety.
Slibuje, že tentokrát bude úplně
jiný a olympijský oheň se bude
zapalovat způsobem, jaký
v olympijské historii ještě nebyl

k vidění. Kvůli pokračující pan-
demii koronaviru nesmějí být
v hledišti zahraniční fanoušci a ke
vstupenkám se nedostane ani čín-
ská veřejnost. Lístky budou distri-
buovány pouze vybraným skupi-
nám lidí.

Pořadatelé zmírnili požadavky
na citlivost testů na koronavirus,
které budou muset pravidelně
podstupovat všichni účastníci.
Hranici pro pozitivitu snížili ze 40
cyklů množení viru na pětatřicet.
Český olympijský výbor (ČOV)
pro testování před odletem zůsta-
ne u přísnějšího nastavení na 42
cyklů, které odhalí i zbytky viru.
Za pozitivní bude považován
výsledek dosažený při PCR testu

za méně než 35 cyklů. Lidé,
u nichž se prokáže přítomnost
viru mezi 35. a 40. cyklem, budou
sedm dní ve stejném režimu jako
blízké kontakty pozitivně testova-
ných. Během té doby budou testo-
váni dvakrát denně. Také zde se
podmínky zmírnily, dosud se
počítalo s přísnějším režimem na
dva týdny.

Pozitivně testovaní budou
muset minimálně na deset dní do
izolace. Do svého olympijského
ubytování se budou moci vrátit,
pokud nebudou mít žádné přízna-
ky COVIDU-19 a budou mít tři
dny po sobě PCR testy negativní,
nebo se zbytkovou pozitivitou od
35. cyklu výše. ((zzrr))

PRVNÍ SKOKANSKÉ BODY
Roman Koudelka obsadil v závodě Světového

poháru v Titisee-Neustadtu 27. místo a jako první
český skokan na lyžích v olympijské sezoně bodo-
val. Do průběžného hodnocení seriálu získal čtyři
body a ukončil 13 měsíců dlouhé čekání na umís-
tění v první třicítce. I druhý závod na domácím
můstku vyhrál Němec Karl Geiger, jenž si upevnil
vedení v SP. Na druhou příčku se stejně dlouhým
skokem posunul z páté příčky Slovinec Anže
Lanišek, třetí skončil další Němec Markus Eisen-
bichler. Japonec Rjoju Kobajaši klesl na čtvrtou
příčku.

KONEC BÍLÉHO PANTERA
Bývalá mistryně světa a trojnásobná evropská

šampionka v trojskoku Olha Saladuchová ukonči-
la v 38 letech kariéru. Ukrajinská atletka dala
závodům vale při sobotním žákovském mítinku

v Kyjevě, jehož se stala spoluzakladatelkou a jenž
dostal název podle její přezdívky Pohár Bílého
pantera. Saladuchová ovládla finále na světovém
šampionátu v roce 2011 v Tegu, o dva roky pozdě-
ji v Moskvě získala bronz. Evropské tituly získala
v letech 2010, 2012 a 2014, mezitím se stala
i halovou mistryní Evropy (2013).

VORÁČEK DOROVNAL PROSPALA
Jakub Voráček svou 26. asistencí v sezoně

domácí prohru Columbusu 1:2 s Ottawou neod-
vrátil. Kladenský rodák si v NHL připsal 765. bod
v kariéře a v historickém pořadí českých hokejistů
vyrovnal na čtvrtém místě Václava Prospala.
Český útočník ve 20. min. připravil vyrovnávací
branku pro Seana Kuralyho. Ve zbylých zápasech
nedělního programu se čeští hokejisté neprosadili.
Výsledky: Seattle - Florida 5:3, Columbus - Otta-
wa 1:2, Pittsburgh - Winnipeg 3:2 po SN, New Jer-
sey - Los Angeles 2:3, Vancouver - St. Louis 1:3.

Kouč Slavie chválí dlouhé soustředění

»Absolutní spokojenost se
vším. Musím říct, že to bylo
nejlepší soustředění, na kterém
jsme byli. Bez zranění, skvělá
práce od všech hráčů i lidí, co tu
byli. Udělali jsme spoustu
práce, nepamatuju si, kdy jsme
měli ke všemu takové podmín-
ky,« říká kouč úřadujícího mist-

ra a dodává: »Myslím, že se
nám to vyplatilo jet na jedno
dlouhé soustředění, protože
jsme ušetřili cesty mezi soustře-
děními. Díky tomu jsme měli
víc času na videa ze zápasů.
Těžko bych hledal nějakou
negativní skulinku na tomhle
pobytu.«

Kvůli koronavirové situaci
červenobílí na soustředění
nenastoupili k žádnému pří-
pravnému zápasu, neboť dohod-
nutí soupeři duely odvolali.

Místo toho si Pražané zahráli tři
tréninková utkání mezi sebou.
Netradičně na levém kraji obra-
ny se představil jinak křídelní
záložník Plavšič.

»Momentálně je skvělý, veli-
ce produktivní. V těch zápasech
byl možná nejlepší hráč. Na
druhou stranu hráči se trošku

znají. Dnešní
zápas byl naho-
ru a dolů, tro-
šku jiný, než se
pak hrají ostré
zápasy. Je to

určitě dobrý první krok, vypadá
to nadějně, ale pak se bude
v ostrých utkáních dostávat do
trošku jiných situací. Jsme rádi,
že v nouzi, kterou na tom postu
máme, je taková varianta. Mys-
lím, že patřil mezi tři nejlepší
hráče tohoto kempu,« říká Trpi-
šovský.

Po návratu ze soustředění plá-
nuje lídr ligové tabulky zúžit
kádr. »Teď máme dva dny volna
a určitě dojde k nějakému pohy-
bu. Řekli jsme si nějaká jména,

která bychom uvolnili, protože
doufáme, že během zhruba
měsíce se k nám připojí uzdra-
vení Lukáš Provod, David
Hovorka a Ondra Kúdela. Teď
je to hlavně o těch mladších hrá-
čích, kterým nechceme zavřít
cestu do klubů, které o ně proje-
vily zájem třeba v lize,« konsta-
tuje.

Jde o ty hráče, kteří odehráli
půlrok ve Vlašimi, teď absolvo-
vali kemp a viděli, jaké zatížení
zvládají třeba hráči z reprezen-
tací, kde se musí zlepšit. Spíš
jde o to je uvolnit včas do klubů,
které o ně mají zájem, protože
za dva týdny začíná liga. Další
posilování zatím podle kouče
není na pořadu dne. Slavia
v zimní pauze dosud angažova-
la vedle Sora ještě obránce
Maksyma Talovjerova a zálož-
níka Filipa Blechu. Pražané
koupili i středopolaře Marka
Ichu, ale ten stráví jaro na
hostování ve Vlašimi.

»Lukáš Provod je blízko
návratu. Chtěli bychom, aby se
připojil k týmu v půlce února,
v půlce března aby se zapojil do
zápasů. Máme v hlavě i různé
karantény a covid, takže na
začátku bude kádr širší. Teď ale
není nic aktuální ohledně
odchodů nebo příchodů,« dodá-
vá Trpišovský. ((rreedd))

Oceláři unikají, Rytíři udolali Spartu
HHookkeejjiissttéé TTřřiinnccee zzvvýýššiillii

nnáásskkookk vv ččeellee eexxttrraalliiggyy nnaa ppěětt
bbooddůů.. ZZaattíímmccoo OOcceelláářřii jjaassnněě
ppřřeehhrráállii MMllaaddoouu BBoolleessllaavv,,
ddrruuhhýý HHrraaddeecc KKrráálloovvéé ppoottřřeettíí
zzaa sseebboouu zzttrraattiill aa zz jjiihhuu ČČeecchh
ssii ooddvveezzll ppoouuzzee bboodd.. NNaa
cchhvvoossttuu ooddsskkooččiilloo KKllaaddnnoo
ppoosslleeddnníímmuu ZZllíínnuu uužž nnaa 1144
bbooddůů..

Oceláři porazili Mladou
Boleslav vysoko 7:3 (výsledek
a statistiku jsme uveřejnili již

včera), přestože v sedmé
minutě prohrávali už 0:2. Na
obratu se podíleli shodně
dvěma góly Andrej Nestrašil
a Erik Hrňa, tři body za bran-
ku a dvě nahrávky zaznamena-
li Martin Růžička s Tomášem
Kundrátkem. Obhájce titulu
využil čtyři přesilové hry
a vyhrál i třetí vzájemný zápas
sezony při celkovém skóre
15:3. Jednu branku hostů
vstřelil Oscar Flynn, který hrál

poprvé za Mladou Boleslav od
návratu ze Zlína.

Motor České Budějovice
udolal Hradec Králové 3:2 po
samostatných nájezdech.
O šesté výhře Jihočechů
z posledních osmi zápasů roz-
hodl útočník Martin Hanzl.
Mountfield má z uplynulých
tří duelů jen dva body.

Třetí Pardubice porazily
poslední Zlín 4:1. Oba týmy se
vrátily do hry po více než

týdenní pauze
z důvodu karanté-
ny. Na vítězství
Pardubic se podíle-
li dvougóloví střel-
ci Anthony Camara

a Patrik Poulíček. Dynamo
uspělo popáté za sebou
a dotáhlo se za východočeské-
ho rivala na pouhé tři body.
Berani vyšli potřetí v řadě
zcela naprázdno.

Rytíři bodovali díky vítězství
3:2 na ledě Sparty popáté v řadě
a zvýšili odstup od posledního
Zlína na 14 bodů. Rozhodující
branku vstřelil v 51. min. v pře-
silové hře Ladislav Zikmund,
jinak kmenový hráč Sparty.

Pražané prohráli podruhé za
sebou a potřetí z posledních
čtyř zápasů. Kladnu podlehli

i v říjnovém domácím zápase,
byť tehdy až po nájezdech.

V dohrávce 50. kola dokáza-

la přetlačit karlovarská Ener-
gie hosty z Olomouce 4:3
v prodloužení. Zatímco domá-

cí tým vyhrál čtvrtý z posled-
ních pěti zápasů, Hanáci neu-
spěli potřetí za sebou. Domácí
vedli už 2:0, pak otočil skóre
hattrickem během 10 minut
a 39 sekund Jan Knotek.
V čase 63:10 ale nakonec roz-
hodl svým druhým gólem
v utkání Jakub Flek. ((zzrr))

TTrreennéérr JJiinnddřřiicchh TTrrppiiššoovvsskkýý ppoovvaažžuujjee kkoonnččííccíí
ssoouussttřřeedděěnníí vv PPoorrttuuggaallsskkuu zzaa nneejjlleeppššíí,, jjaakkéé kkddyy
ss ffoottbbaalliissttyy SSllaavviiee aabbssoollvvoovvaall.. VVee vvýýbboorrnnéé ffoorrmměě
ssee ppooddllee nněějj vv ppřříípprraavvěě uukkaazzuujjee ssrrbbsskkýý kkrraajjnníí
hhrrááčč SSrrddjjaann PPllaavvššiičč,, kktteerrýý bbyy mmoohhll bbýýtt aalltteerrnnaattii--
vvoouu nnaa lleevvéé ssttrraanněě oobbrraannyy.. TTrrppiiššoovvsskkýý ppřřeeddppoo--

kkllááddáá,, žžee ppoo nnáávvrraattuu ddoo ČČeecchh jjeeššttěě ddoojjddee kk ppoohhyybbuu vv kkááddrruu
aa nněěkktteeřříí mmllaaddššíí hhrrááččii ooddeejjddoouu..

Srbský záložník Slavie, brzy možná i levý obránce, Srdjan Plavšič byl hodně chválen koučem
Jindřichem Trpišovským po přípravném kempu v portugalském Algarve. FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz

V hokeji jako velmi kontaktním sportu není nouze ani o šarvátky. Do jedné z nich se dostali i hráči
českobudějovického Motoru a hradeckého Mountfieldu. Na snímku vlevo Jan Štencel z Motoru,
vpravo Jakub Lev z Hradce a mezi nimi krotí vášně rozhodčí. FFOOTTOO -- ČČTTKK//VVááccllaavv PPAANNZZEERR
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Alexandr Salák, brankář je sice stále ještě oficiálně hráčem Sparty, ale Pražané s jeho služba-
mi již nepočítají. Pětatřicetiletý gólman, který měl být v sezoně týmovou jedničkou, projevil
v týdnu přání klub opustit a zamířit opět do zahraničí. S vedením nyní jedná o předčasném ukon-
čení smlouvy. »Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tady nechce
být, tak tady být nemůže,« řekl trenér JJoosseeff JJaannddaačč po zápase s Kladnem a dodal: »Nemyslím si
to jen já. Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde.« Salák navíc v týdnu v rozho-
voru pro deník Blesk přiznal, že v závěru roku s dalšími hráči Sparty zamířil do erotického klubu,
kam si pro něj přijela manželka. A zveřejnění této informace se údajně nelíbilo jeho spoluhrá-
čům. Sparta aktuálně spoléhá na Matěje Machovského, jenž se do klubu vrátil v polovině listo-
padu z KHL. Záda mu kryje 19letý junior Oldřich Cichoň. Klub se však s největší pravděpodob-
ností bude snažit v závěru přestupního termínu získat dalšího gólmana. ((rreedd)) FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

NÁVRAT PROVODA,
HOVORKY A KÚDELY
NA LIGOVÝ TRÁVNÍK
JE OTÁZKOU TÝDNŮ! 

POHLED NA TABULKU
MOC NEVYPOVÍDÁ
O MISTROVSKÝCH

AMBICÍCH SPARTY.

VVýýsslleeddkkyy 4455.. kkoollaa:: Třinec
– Ml. Boleslav 7:3 (2:2, 3:0,
2:1), Č. Budějovice - Hra-
dec Kr. 3:2 po SN (1:1, 1:0,
0:1 - 0:0), Pardubice - Zlín
4:1 (1:0, 2:0, 1:1), Sparta -
Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
PPřřeeddeehhrráávvkkaa 5500.. kkoollaa:
K. Vary - Olomouc 4:3
v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0).

1. Třinec 40 25 4 4 7 132:84 87
2. Hradec 41 22 6 4 9 131:92 82
3. Pardubice 40 19 9 4 8 134:101 79
4. Plzeň 41 17 4 6 14 129:119 65
5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63
6. Liberec 40 17 2 7 14 101:108 62
7. Budějovice 39 18 2 3 16 116:108 61
8. Brno 40 13 8 4 15 113:116 59
9. Boleslav 39 16 3 3 17 91:106 57

10. Sparta 39 13 6 5 15 139:121 56
11. Olomouc 39 12 7 2 18 93:108 52
12. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51
13. K. Vary 38 14 2 4 18 114:114 50
14. Kladno 40 8 4 7 21 102:145 39
15. Zlín 39 5 3 4 27 71:131 25


