
PPřřiinnááššíímmee vváámm ddaallššíí pprraavviiddeellnnýý ddííll
ssoouuhhrrnnuu ttýýddeennnníícchh iinnffoorrmmaaccíí,, nnaazzvvaa--
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Vážení čtenáři,

za poslední týden toto téma plnilo
zahraniční i naše média. Zvláště poté,
co se rozhodla naše vláda věnovat na
Ukrajinu vojenskou munici. Podle
všeho u toho však nemusí skončit.

Strana války – skupina oddaná roz-
dmýchávání krvavých konfliktů
a zbrojení – která se v České republi-
ce zformovala v nové vládě, má
obrovské možnosti k šíření nenávisti
a strachu. A tyto možnosti využívá.
Pracují pro ni ministři a prominentní
novináři, pomáhají jí vybraní poslanci
a státní i eurounijní úředníci, experti
a takzvané nevládní organizace štědře
financované jak z domácích, tak
i zahraničních zdrojů. Strana války
shromažďuje všechny, kdo se přímo či
nepřímo podílejí na horentních ziscích
vojenskoprůmyslového komplexu.

Ekologická likvidace
munice

Žijeme v orwellovském světě, kde
z vládních kruhů Prahy, Bruselu
a hlavně Washingtonu hlasitě zní
pokřik »Válka je mír!« Aliance, která
vybombardovala Jugoslávii i Libyi,
poslala vojáky do Afghánistánu
a Iráku, dnes zase křičí, že jde chránit
mír. Tentokrát na Ukrajinu. To musí
přijít šílené každému, kdo o tom aspoň
trochu přemýšlí. Všechna rozhodnutí
o zahájení těchto válek byla přijata při
masírování veřejnosti sdělovacími pro-
středky. Stejně jako dnes. Všechna tato
rozhodnutí byla navíc přijata s vylou-
čením veřejnosti. Mají demokracie
plná ústa, ale jakmile dojde k rozdělo-

vání velkých zisků, nebo válečnému
běsnění, tak před ní zavřou dveře.

Když jsem v roce 2006 ještě jako
poslankyně Parlamentu České repub-
liky protestovala proti dodávkám
munice do Gruzie, odpověděl mi teh-
dejší premiér mimo jiné, že ekologic-
ká likvidace této munice v ČR by byla
příliš nákladná a že předávaná muni-
ce bude využita jen při cvičení. V roce
2008, povzbuzen podporou ze Zápa-
du, zavelel gruzínský prezident

k útoku na Jižní Osetii, a to včetně
bombardování kasáren s ruskými
mírovými sbory. Stalo se tak během
olympiády v Pekingu. Podobnost se
současností není čistě náhodná, je tu
totiž stejný scenárista.

Putin je za branami?
Všude slyšíme, že je to Rusko, kdo

přípravu na válku začal. V této chvíli
je jedno, kdo stál u kolébky možných
válečných hrůz – důležité je přípravu

na válku zastavit. Přesto dvě poznám-
ky. Především současný cyklus kon-
fliktů na Ukrajině začal v roce 2014.
Nebyla to ale anexe Krymu, kdo udá-
losti odstartoval, nýbrž svržení demo-
kraticky zvoleného prezidenta. Svrhly
ho síly podporované z USA. Síly,
které nebojovaly jen proti tehdejšímu
vedení Ukrajiny a Ruska, ale i proti
diplomacii Evropské unie. Od té doby
je Kyjev na straně války a popírá lid-
ská práva etnických menšin.

Druhá poznámka se týká domácích
ohlasů vyostřené situace: česká stra-
na války využívá situaci k dalšímu
zvyšování vojenských výdajů. Je
obecně známo, že NATO vydává
téměř 56 procent světových vojen-
ských výdajů, zatímco Rusko něco

přes tři procenta. Ani tento do očí
bijící rozdíl však některým nezabrání
tvrdit, že »Putin je za branami«,
a tudíž se musí zbrojit. Vláda strany
války si dala do programového pro-
hlášení, že uzákoní nejméně dvě pro-
centa HDP na takzvanou obranu.
Proti komu už neříká. Nemluvě
o tom, že programové prohlášení
pomíjí úkoly civilní obrany a nezane-
dbatelnou roli armády při řešení pří-
rodních katastrof.

Prostí lidé válku nechtějí
Ráda bych také připomenula jednu

věc, která je systematicky opomíjena.
Rusko prý zvyšuje napětí. Ovšem
čím? Že pořádá vojenská cvičení
uvnitř svých vlastních hranic? Jak by
pak museli nazývat vojenské mané-
vry, na nichž se podílí USA prostřed-
nictvím své prodloužené ruky – tedy
Severoatlantické aliance? Nevšimla
jsem si, že by Ruská federace tréno-
vala kousek od hranic Spojených
států.

Teď je třeba postavit se proti straně
války. Všechny ty, kteří nechtějí slou-
žit jejich válečným choutkám a pro-
pagandě, budou osočovat, obviní vás,
že jste trollové, agenti Ruska nebo
Číny. To není nic nového. 

(Pokračování na str. 2)
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VVllááddnnoouuccíí ssttřřeeddoolleevváá SSoocciiaa--
lliissttiicckkáá ssttrraannaa ((PPSS)) jjee vvííttěězzeemm
nneedděěllnníícchh ppřřeeddččaassnnýýcchh vvoolleebb..
ZZíísskkaallaa nneejjmméénněě 111177 mmaannddááttůů
zz 223300.. JJee ttoo úússppěěcchh pprreemmiiéérraa
AAnnttóónniiaa CCoossttyy.. TTeenn PPoorrttuuggaall--
ccůůmm ssllííbbiill,, žžee vv ppřřííppaadděě,, žžee
jjeehhoo ssttrraannaa ddoossttaannee vvěěttššiinnuu
mmaannddááttůů,, sseessttaavvíí ssttaabbiillnníí
vvlláádduu,, jjeežž zzaarruuččíí eekkoonnoommiicckkoouu
oobbnnoovvuu ppoo ppaannddeemmiiii.. VVee vvooll--
bbáácchh nneeuussppěěllyy mmeennššíí lleevviiccoovvéé
ssttrraannyy,, kktteerréé ssee ss PPSS nneeddoohhoodd--
llyy nnaa rroozzppooččttuu nnaa rrookk 22002222.. 

Vládní socialisté měli po
sečtení více než 99 % hlasů
zisk 41,6 %. Proti volbám
z podzimu 2019 si polepšili
o víc než pět procent. O devět
procent – na 58 % – se zvýšila
volební účast. K sečtení včera
zbývaly už jen hlasy ze zahra-
ničí, na jejichž základě centrál-

ní volební komise udělí
poslední čtyři mandáty. Nyní
60letý právník Costa, premiér
od listopadu 2015, sliboval, že
bude pokračovat v dosavadní
politice. Chce podporovat eko-
nomiku, snižovat sociální
nerovnosti a stabilizovat veřej-
né finance. Slíbil výrazně zvý-
šit minimální mzdu a efektivní
čerpání fondů z evropského
plánu obnovy, z něhož Portu-
galsko dostane až 16,6 miliar-
dy eur (přes 400 miliard Kč).
Hlavním slibem ale byla stabil-
ní vláda. »Socialisty podpořilo
mnoho Portugalců s odlišnými
názory, kteří pochopili, že
v této době jsme stranou, jež
může zaručit podmínky stabili-
ty,« řekl Costa, podle něhož
Portugalci ukázali »červenou
kartu politickým krizím«.

Socialisté mají parlamentní
většinu podruhé od návratu
Portugalska k demokracii
v roce 1974. Poprvé se to

podařilo Josému Sócratesovi
v roce 2005. »Absolutní vět-
šina neznamená absolutní
moc. Je to zvýšená odpověd-
nost,« uvedl Costa v projevu.
Jeho vláda chce sloužit všem
Portugalcům. »Je to vítězství
pro pokoru, sebevědomí a sta-
bilitu,« zdůraznil. Hlavní
opoziční středopravá Sociál-
nědemokratická strana (PSD)
skončila druhá s téměř 28 %
a nejméně 71 mandáty. Ve

srovnání s předchozími vol-
bami přišla o několik křesel.
Její vůdce Rui Rio ohlásil
úmysl rezignovat. Ostatní
strany mají jednociferný
výsledek. O úspěchu ale
může mluvit krajně pravicové
uskupení Chega (Dost), které
obdrželo 7,15 % hlasů, čímž
si polepšilo o nejméně 10
mandátů. Spokojena je i Libe-
rální iniciativa (IL), jež rov-
něž získala více mandátů.
Naopak hodně mandátů ztra-
tily radikální levicové strany.
Portugalci volili parlament,
jelikož se PS nedohodla
s menšími levicovými strana-
mi na státním rozpočtu. Když
sněmovna klíčový zákon loni
neodsouhlasila, prezident
Marcelo Rebelo de Sousa
komoru rozpustil. ((aavvaa,, ččttkk))

»Válka je mír!«
Vláda šíří strach a nenávist 

Dnes s přílohou 
VIZE mladých

WARTBURGEM DO ŠKOLKY
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PODLE PREMIÉRA
PORTUGALCI UKÁZALI

ČERVENOU KARTU
POLITICKÝM KRIZÍM.

ALIANCE, KTERÁ VYBOMBARDOVALA
JUGOSLÁVII I LIBYI, POSLALA VOJÁKY

DO AFGHÁNISTÁNU A IRÁKU, DNES JDE
CHRÁNIT MÍR NA UKRAJINU.

Portugalský premiér António Costa při vítězném projevu
FFOOTTOO -- ČČTTKK//AAPP



VVííttrr vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee ssee ppoo vvííkkeenndduu
zzttiiššiill.. VVeeddllee ssiillnniiččáářřůů vvččeerraa vv tteerréénnuu
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Včera ráno evidovaly distribuční
společnosti ještě na 2300 odběrných
míst bez proudu, před polednem se
jejich počet snížil na zhruba 1700 na
distribučním území firmy eg.d ze sku-
piny E.ON. ČEZ před polednem všech-
ny poruchy odstranil. Do normálu se
po vichřici vrátila i doprava na železni-
ci a vlaky jezdily na všech úsecích.
Některé regiony, zejména Karlovarský
kraj, včera zasáhlo sněžení a řidiči
musí počítat se sněhem na silnicích.

Silný vítr v neděli zasáhl velkou část
republiky, státním Lesům ČR poničil
podle předběžných odhadů asi 200 000
metrů krychlových dřeva, tedy asi
200 000 stromů. Podle mluvčí LČR
EEvvyy JJoouukklloovvéé to ale nebylo nic mimo-
řádného, šlo o běžné škody způsobené
větrem v zimě. Zhruba 200 000 metrů
krychlových zničeného dřeva předsta-
vuje asi dvě procenta z letos plánované
těžby Lesů ČR kolem deseti milionů

metrů krychlových. Dosud největší
větrnou kalamitu v historii podniku

způsobil orkán
Kyrill v lednu
2007, kdy
poničil šest
milionů metrů
krychlových

dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné mi-
liardy korun.

Škody po silném větru vyčíslují
i energetické firmy. U společnost ČEZ
se prvotní odhad se pohybuje kolem
5,5 milionu korun, sdělila mluvčí SSooňňaa
HHoolliinnggeerroovváá.

Za poruchami v dodávkách elektric-
kého proudu stály především popadané
stromy a větve, kvůli kterým bylo
v neděli kolem poledne bez elektřiny
na 50 000 odběratelů. V neděli odpo-
ledne energetici snížili počet poruch na
polovinu a další opravili večer a v noci. 

Také na železnici se situace po neděl-
ní vichřici stabilizovala a podle mluvčí
Správy železnic RRaaddkkyy PPiissttoorriiuussoovvéé
včera ráno nebyl »žádný úsek, kde by
se nejezdilo«. Vlaky opět jezdí po obou
kolejích i na trati mezi Českem a Slo-
venskem u Lanžhota na Břeclavsku,
kde v neděli nejezdily několik hodin

kvůli pádu stromu do troleje. Po ránu
vyjely také spoje na trati mezi Jihlavou
a Brnem, kde se provoz zastavil v nedě-
li po poledni mezi Okříškami a Střeli-
cemi, dálkové spoje byly odřeknuté bez
náhrady. 

Sjízdné by měly být také všechny sil-
nice, zejména v horských oblastech
a na silnicích nižších tříd by ale řidiči
měli být opatrní. Podle silničářů je
místy pokrývá sníh a někde se tvoří
sněhové jazyky a závěje. Obtížně sjízd-
né mohou být například v Libereckém
kraji horské silnice v oblasti Benecka,
Vítkovic a Vysokého nad Jizerou.
»Napadlo tam jen kolem pěti centimet-
rů nového sněhu, vítr ale tvořil sněho-
vé jazyky a závěje,« řekl EEdduuaarrdd BBaarrkk
ze společnosti Silnice LK, která má sil-
nice v regionu na starosti.

Na hřebenech Krkonoš napadlo
deset centimetrů sněhu 24 hodin
a podle silničářů sníh místy leží i na
nesolených silnicích nižších tříd na
Broumovsku. V Moravskoslezském
kraji zbytky rozbředlého sněhu zůstá-
vají na silnicích v okolí Vítkova na
Opavsku a na Bruntálsku mohou být
cesty vymrzlé. Meteorologové ale
předpovídají další sněžení a vítr. ((cciikk))

OObbččaann JJaann BBoouuččeekk zz oobbccee
NNeeččiiccee ppooddaall vv lleeddnnuu nnaa VVrrcchh--
nníí ssttááttnníí zzaassttuuppiitteellssttvvíí vv PPrraazzee
ppooddnněětt kk zzaahháájjeenníí ttrreessttnnííhhoo ssttíí--
hháánníí ppřřeeddsseeddkkyynněě PPoossllaanneecckkéé
ssnněěmmoovvnnyy MMaarrkkééttyy PPeekkaarroovvéé
AAddaammoovvéé aa mmiinniissttrryynněě oobbrraannyy
JJaannyy ČČeerrnnoocchhoovvéé »»zzaa jjeejjiicchh
nneennáávviissttnnéé pprroojjeevvyy kk ssiittuuaaccii nnaa
UUkkrraajjiinněě««.. 

Podle Boučka jsou obě poli-
tičky »ve svých projevech pro
válku, chtějí zapojení naší
republiky do války, což vyvo-

lává strach a paniku u občanů.
Prokazatelně se jedná o snahu
o zavlečení naší republiky do
válečného vztahu Ukrajina-
Rusko«.

Ministryně obrany navíc
podle oznamovatele ještě před
projednáním a schválením vlá-
dou »prezentovala na sociál-
ních sítích a ve sdělovacích
prostředcích, že pošle na
Ukrajinu dělostřelecké nábo-
je«. Bouček se odvolává na
mez iná rodn í  smlouvu

o obchodu se zbraněmi, kterou
ČR podepsala. Je přesvědčen,
že zbraně budou v rozporu
s touto smlouvou vyvezeny do
oblasti, kde mohou vyvolávat
nebo zhoršovat ozbrojený kon-
flikt, a lze tak dle něho očeká-
vat odvetu ze strany Ruska.

Občan Bouček je přesvěd-
čen, že vystupování výše jme-
novaných političek ve veřej-
ných sdělovacích prostředcích
a na sociálních sítích nese
znaky porušení zákona, kon-

krétně § 407 trestního zákoní-
ku (Podněcování útočné války
- »Kdo veřejně podněcuje
k útočné válce, na které se má
podílet ČR, takovou válku
propaguje nebo válečnou pro-
pagandu jinak podporuje,
bude potrestán odnětím svobo-
dy až na pět let«) a § 406 téže
právní normy – (Příprava
útočné války - »Kdo připravu-
je útočnou válku, na které se
má podílet Česká republika,
a tím přivodí pro Českou

republiku nebezpečí války,
bude potrestán odnětím svobo-
dy na dvanáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem«).

Dále se Bouček domnívá, že
by měla být posouzena činnost
a odpovědnost ministrů zahra-
ničí Jana Lipavského, vnitra
Víta Rakušana a spravedlnosti
Pavla Blažka. K zodpovědnosti
by měl být povolán i předseda
vlády Petr Fiala, uvádí Bouček.
»Místo, aby tyto lidi odvolal,
přistupuje a přehlíží jejich jed-

nání a sám podporuje porušo-
vání mezinárodních smluv
ohledně munice pro Ukrajinu.«

Současně je oznamovatel
přesvědčen, že by měli »být
řešeni všichni členové vlády,
kteří odsouhlasili dodávku
zbraní na Ukrajinu v rozporu
s uzavřenou mezinárodní
smlouvou«.

Boučkovo podání nemají
Haló noviny k dispozici, je
zavěšeno na webu OV KSČM
Frýdek–Místek. ((mmhh))

Vadí mu válečnická rétorika vládních politiků

Silné sněžení včera zasáhlo i Karlovarský kraj. Na snímku je silnice mezi Sva-
tavou a Josefovem na Sokolovsku. FFOOTTOO -- ČČTTKK//SSllaavvoommíírr KKUUBBEEŠŠ

Koronavirem se nakazily přes tři miliony lidí
OOdd zzaaččááttkkuu eeppiiddeemmiiee vv bbřřeezznnuu

22002200 ssee nnoovvýýmm ttyyppeemm kkoorroonnaavviirruu
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Za neděli testy odhalily 23 914
nově pozitivních testů, zatím nejvíc
za víkend. U dalších 3850 lidí mají
hygienici podezření na to, že jde
o opakovanou nákazu.

Podle předběžných údajů provedly
laboratoře v neděli skoro 66 000

testů, z toho přes 7000 antigenních
a zbytek PCR metodou. Bylo to zhru-
ba o 5500 méně než před týdnem.

Pro vývoj epidemie a přijímaná
opatření ve společnosti je víc než
denní přírůstek nakažených důležitěj-
ší, kolik lidí skončí s COVID-19
v nemocnicích a na jednotkách inten-
zivní péče. V neděli bylo hospitalizo-
vaných 2066, z toho 181 v těžkém
stavu. Oproti sobotě počet pacientů
s koronavirem stoupl o 36, v mezitý-
denním srovnání o 446. Těžkých pří-
padů bylo ale před týdnem víc, přes
200.

Vzrostlo i takzvané incidenční
číslo. Za posledních sedm dní připa-
dá v ČR 2326 nově potvrzených pří-
padů v přepočtu na 100 000 obyvatel.
Je to o 103 případů víc než předcho-
zí den. Týdenní incidence vzrostla ve

všech krajích, v deseti ze 14 krajů je
už přes 2000.

Reprodukční číslo ukazující, kolik
jeden pozitivně testovaný nakazí
v průměru dalších lidí, naopak
v posledních dnech zvolna klesá. Ke
včerejšku se snížilo z 1,4 na 1,38.

Testování ve školách se
zatím měnit nebude

Podoba testování ve školách se
v příštích dvou týdnech měnit nebu-
de. Ministerstvo školství vyjednává
s ministerstvem zdravotnictví
o nastavení testů po polovině února či
o režimu po skončení testování.
Novinářům to včera řekl ministr škol-
ství PPeettrr GGaazzddííkk (STAN).

»Vyjednáváme s ministerstvem
zdravotnictví, jak má vypadat testo-

vání po polovině února. Shromažďu-
jeme data a snažíme se být připrave-
ni na režim po konci testování. Zda
ten konec bude v polovině února,
nebo někdy později, v tuto chvíli
neumím říct. Ještě v příštích 14
dnech bude testování fungovat tak,
jak funguje doteď,« řekl ministr.
Podle něj je snaha také o to, aby
hygienické stanice reagovaly na
potvrzení případů nákazy ve školách
rychleji.

Pokračuje také plošné testování
zaměstnanců. Za dva týdny, kdy ploš-
né testování na COVID-19 probíhá,
zaměstnavatelé nahlásili přes 64 200
pozitivních pracovníků. Více než 62
procent lidí, kterým samotest vyšel
pozitivně, absolvovalo potvrzující
PCR test. Potvrdily téměř 84 procent
pozitivních výsledků.

Od pondělí 31. ledna se lidé po
pozitivním PCR testu nemusí 30 dní
testovat v zaměstnání či škole nebo
jít do karantény po rizikovém kontak-
tu s nakaženým. Vláda upravila
mimořádná opatření pro testování
poté, co se objevovaly případy, kdy
po skončení pětidenní izolace vychá-
zel lidem znovu pozitivně antigenní
samotest. Dosud tak museli znovu do
pětidenní karantény. Změna se
dotkne i lidí, kteří měli pozitivní test
před tímto datem.

Podle toho, jak se bude epidemická
situace vyvíjet, počítá ministr zdra-
votnictví VVllaassttiimmiill VVáálleekk (TOP 09)
s tím, že by se mohlo testování ve
školách a firmách omezovat či ukon-
čit v polovině února. Ve školách se
testuje jednou týdně v pondělí, ve fir-
mách dvakrát týdně. ((jjaadd))

»Válka je mír!«
(Dokončení ze str. 1)

Připomenu rozhovory, které vedl americký psycholog Gustave
Gilbert po porážce Německa v druhé světové válce s uvězněnými
nacistickými pohlaváry – a které zveřejnil v knize Norimberský
deník. Podle Gilberta Hitlerův zástupce maršál Hermann Göring
také věděl, že lidé nechtějí válku. »Přirozeně, prostí lidé válku
nechtějí. Ani v Rusku, ani v Anglii, ani v Americe, a ze stejného
důvodu ani v Německu.« Podle Göringa ale lidé vždy nakonec
uposlechnou rozkazy vůdců. Cituji: »Je to jednoduché. Vše, co
musíš udělat, je říct, že jim hrozí nebezpečí, a obvinit pacifisty
z nedostatku vlastenectví a vystavování země nebezpečí. To spo-
lehlivě zabere v jakékoliv zemi.« Posloucháte vládní prohlášení
a slova komentátorů? Nezdá se vám ten scénář stejný? 

V sobotu v Jihlavě
Zase přichází doba, která si žádá od každého zaujmout jednoznač-

né stanovisko. Naší řečí musí být ANO – NE. Je bezpodmínečně
nutné odhodit malicherné spory, prolomit všechny bariéry mezi lidmi,
kteří odmítají válku, a tomuto úkolu vše podřídit. Říci NE válce
nesnese odkladu. Toto NE musí znít v domácnostech, na pracovištích,
na ulici, v peticích i na internetu. Každá iniciativa je dobrá. Za KSČM
jen dodávám: najdete nás v prvních řadách všude tam, kde se bojuje
proti válce. Už v sobotu 5. února za pět minut dvanáct na Masaryko-
vě náměstí v Jihlavě se k nám v tomto budete moct připojit.

Děkuji vám za pozornost a těším se zase za týden, kdy se podí-
váme například na dění kolem letecké základny, o níž se mluví
v souvislosti s mošnovským letištěm. Zeptala jsem se za vás
přímo ministryně Černochové.

Tak příští úterý na shledanou. KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ
Poznámka redakce: Pravidelnou rubriku Bez obalu s Kateři-

nou Konečnou (navíc doplněnou o další přílohy) si můžete pus-
tit i online na iHaNo.cz, nebo na sociálních sítích Kateřiny
Konečné a KSČM.

Škody po vichřici skoro napraveny

Předání pololetních vysvědčení na 17. základní škole v Plzni. FFOOTTOO -- ČČTTKK//MMiirroossllaavv CCHHAALLOOUUPPKKAA
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l JJaakk bbyy vvyyppaaddaallaa vváállkkaa ss RRuusskkeemm??
Po zhlédnutí téměř válečné propa-

gandy na několika televizích, které lze
sledovat v českém jazyce, jsem opravdu
znechucen, kam až mohou někteří ve
své zaslepenosti a někdy i zlé vůli zajít.
Nemohu jinak než se vší vážností
a s důrazem na zdravý rozum zveřejnit
některá fakta. Jde o dílo expertů z růz-
ných zemí Východu i Západu, nechybě-

jí poznámky od vojenských expertů
Izraele, kteří mají s válkou své zkuše-
nosti. Jde o lidi, kteří na současnou krizi
nahlížejí bez ideologických brýlí
a právě zdravým rozumem. Jde o apel,
přicházející za oněch 100 vteřin do dva-
nácté. Během velmi krátkého času by
totiž už mohlo být fatálně pozdě. Na
cokoli pozdě…

Severoatlantická aliance NATO s jed-
nou miliardou lidí stojí dnes proti 160
milionům Rusů. Jejich jedinou obranou
jsou buď spojenci na východě, když
kdokoli na západě nemá zájem, nebo
atomové zbraně. Na pozemní válku
nemají dost lidí.
l PPoolloožžmmee ssii zzáássaaddnníí oottáázzkkuu,, pprroočč
NNAATTOO nneeuussttáállee RRuusskkoo pprroovvookkuujjee??

Dezinformační mediální válka, proč
dezinformační, protože jde o jedno-
stranné informace, ještě nikdy jsme
neměli možnost v žádných médiích
vyslechnout konfrontaci názorů obou
stran. Skutečně uvalené sankce a per-
manentní vyrábění ruské hrozby cíleně
vytvořily tu správnou atmosféru pro
přímý vojenský střet. Propaganda války
dostatečně otupila vědomí populace.
Nyní už zbývá jediné - odhodit masky
a vyburcovat národy ve jménu »demo-
kratických« hodnot do boje. Výdaje na
zbrojení rostou, válečná osvěta jde do
škol a »zadržet Rusko« je každodenním
slovníkem hlavních médií.

Dokonce nositelé Nobelových cen
míru, ale zejména strůjci barevných
převratů, radí zpracovaným masám, jak
nepodléhat ruské propagandě za žád-
nou cenu. Jejich stanoviska však masy
neznají. Plány, které se z minulosti opa-
kují pro Rusko, jsou stále stejné. Pone-
chat pouze 15 milionů Rusů na jejich
vlastním území.

Britská premiérka Margaret Thatche-
rová sklidila svého času za tento projev
velké ovace a uznání. Plán pokračuje.
Zdroje Ruska musí být rozděleny. Opa-
kuji, jde o zdroje, které jsou v Rusku
a národ je má k dispozici. Proto se ještě
ladí poslední obraz světové krutovlády
v Rusku a pak už všichni budou souhla-
sit snad i s vraždou ruského prezidenta
Putina. Vladimir Putin je podle výrobců
tzv. pravdy démon a musí být nejlépe
zavražděn jako Saddám Husajn
a Muammar Kaddáfí. Ale Rusko není
Libye a V. V. Putin je Rus a Slovan. A ty
jeho jaderné zbraně, co s tím? Velká
armáda, obrovské území, vlastní zdroje
a místo žoldáků národ vlastenců… To
je problém.

Mentalita Rusů proti početně větší
armádě NATO s dobrou vojenskou
technikou… Takové je rozložení sil
v předvečer konfliktu, ale i možné
zkázy. Evropa a její hodnoty jsou
vytvořeny spíš než občany EU partou
korporátních magnátů, ne však váleční-
ků. Evropské mocenské elity nejsou
schopny vyřešit vlastní problémy, pro-
blémy vlastních lidí. Nejsou schopny
jednat o ničem jiném než o vlastním
prospěchu. Přes smlouvy, které v minu-
losti podepsaly, se vždy vzájemně zra-
dily. Spolek elitářů, žijících v jiné reali-
tě, nemá vlastní formulovaný emanci-
povaný evropský zájem, ale papouškuje
svého vůdce v zámoří. Pro světového
četníka neplatí žádná pravidla. Určuje si
je sám, a stejně tak nám určuje i nepří-
tele. Nic jiného, než sprosté napadání
států a zabírání zdrojů, se ve světové
politice nedělo a neděje.

Války ve jménu svobody jsou největ-
ším pokrytectvím mocenských ekono-
mických elit světa. O žádná lidská práva
a demokracii nejde! Jen o koloniální
zájmy, všehoschopnou moc a ovládnutí
zdrojů včetně jejich distribuce.

Slova humanita na každém kroku
a za ním zločin jako humanitární bom-
bardování. Kdo se podílel na válkách

v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Afri-
ce? Koloniální státy se svou historií
i současností jsou toho zřetelným důka-
zem.

Nyní jde o to, kdo ovládne zdroje
v Rusku a kdo bude pánem nad distri-
bucí uhlíku a pitné vody v celosvěto-
vém měřítku.
l AA kkrriittiicckkýý ppoohhlleedd nnaa ddooddrržžoovváánníí lliidd--
sskkýýcchh pprráávv vv RRuusskkuu aa ČČíínněě??

Je zajímavé, že tutéž přísnost nena-
staví západní společenství i pro USA,
Francii, Saúdskou Arábii, Kuvajt, Katar
a další muslimské země včetně Turec-
ka. Toho všeho si Rusové jsou vědomi.
Rusko potřebuje mír. Urážek vydrží
mnoho. Žel studená válka nikdy
neskončila, jen změnila formu.

Nekonečné sankce nefungují a ničí
Evropu a dávají zisk USA, evropští
politici se chovají jako hlupáci. Všichni
zapomněli, že dnešní Rusko už není
SSSR. Ukrajina, ač se vrátila k nejhor-
ším kořenům nacionalismu a fašismu,
zatím nesplnila zadání k zahájení války.
I přes pomoc vyškolených instruktorů
nezabralo ani sestřelené letadlo. Další
pokus o střet nevyšel paktu NATO
v Turecku.

USA ukládají slouhům úkol, jak začít
velkou válku a zbavit Rusko jednou
provždy zdrojů? Osvědčená taktika
z historie! Provokace, a co nejblíže
u hranic Ruska a za nutné podpory dal-
ších Slovanů. Úkol zní: Vojenské obkli-
čování Ruska nemůže být jen v rukách
Anglosasů. Něco by tam nehrálo.
V rámci strategie musí i slovanské náro-
dy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování
NATO to ukazuje jasně. Stejně jako
instalace Čecha, generála Petra Pavla,
do vysoké funkce NATO, a Poláka
Donalda Tuska do EU. Jen s pomocí
slovanských národů lze ublížit Rusku
nejvíce. 

Ve vzduchu je další provokace, tako-
vá, která musí zahrát na emoce a vyvo-

lat chuť jít do války. Akce pod falešnou
vlajkou jsou běžnou praxí vojenské
strategie. Neustálé obkličování Ruska
paktem NATO co nejvíce k hranicím,
vojenské manévry a hrotit napětí a eska-
lovat střet.

Válka mezi Ruskem a paktem NATO
je nastartovaná a téměř nevyhnutelná.
Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá
válečná mašinérie se jen tak nezastaví.
Zadržování Ruska znamená navézt co
nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím
a dobudovat odpalovací základny
kolem celého území Ruské federace.
Samotná simulace války Rusů proti
Evropě a USA překonává silou zbraní
a následků peklo vynásobené tisíci.
Opět další vlastenecká válka za přežití,
nebo smrt.
l PPookkuudd vváállkkaa vvzzeejjddee nnaa hhrraanniiccíícchh
RRuusskkaa,, bbuuddoouu ppaakk ppoobbaallttsskkéé ssttááttyy pprroo
tteennttoo úúččeell oobběěttoovváánnyy ii ss ddiivviizzeemmii
NNAATTOO aa nnaaššiimmii vvoojjáákkyy??

Počátek války s Ruskem vzejde rych-
le, ale bojím se toho, jak nejdříve nasta-
ne tzv. strategický klid před bouří. To
bude ten čas, kdy média spustí tzv.
zásadní sdělení pro občany ze zemí
paktu NATO: »Rusko porušilo provo-
kacemi světový mír na více místech,
jsme ve válce.« To známe od Iráku
z »hollywoodských« katastrofických
záběrů o ruské agresi. Bude to největší
a poslední divadlo, které sehrají super-
elity s jejich politickými pěšáky. Všich-
ni budou svorně volat »Zničme Rusko«
a budou na to mít jen pár minut. Pak se
přemístí do svých po mnoho let budo-
vaných podzemních krytů. Jen v USA
jsou těchto chodeb na stovky kilometrů,
ale pozor - jen pro zasvěcené!
l AA ccoo rreeaakkccee RRuusskkaa oobbkkllííččeennééhhoo
ssttááttyy NNAATTOO??

Taktické jaderné střely uvedené
k bojové pohotovosti splní rozkazy.
Cíle jsou známé - členské země NATO
a USA. Kdo si myslí, že Česko a Slo-

vensko je z toho vyňato, hluboce se
mýlí. Obrovské početní převaze armád
NATO je nemožné dlouho odolávat jen
konvenční technikou. Emoční paralýza
vymaže u všech stran politickou doho-
du. Systém boje je nastaven mimo člo-
věka, a tak se s tím počítá. Ruské ponor-
ky odpálí veškeré jaderné střely smě-
rem na východní pobřeží USA. Čas pět
až 10 minut. První vzájemné údery
povedou jako vždy na velitelství
a základny, následně na aglomerace,
elektrárny, strategické zdroje průmyslu
apod. Vše, co je životně důležité pro
stát, bude vzájemně zničeno. Ruská
velká města včetně Moskvy dostanou
pravděpodobně vodíkové údery, které
jsou ničivější než atomové pumy. Auto-
matizovaný systém řízení jaderné války
Ruska pochopitelně odpálí nejsilnější
balistické střely Topol a Satana na
vybrané cíle v EU a USA.
l JJaakk ssee zzaacchhoovváá ČČíínnaa aa cceelláá AAssiiee??

Globální výměna úderů je v součas-
ných vojenských odhadech 5300 taktic-
kých střel a 6000 střel středního doletu
k okamžitému použití. Takové množ-
ství střel přetíží protivzdušnou obranu
obou stran. Na Rusko dopadne v prv-
ních 60 minutách 2500 taktických střel
a po 5 hodinách skončí velký ohňostroj.
Aktualizovaný odhad na sílu jaderných
zbraní a počet mrtvých je 60 až 100
milionů okamžitě. Následně do 15 dnů
vlivem radiace, spadu a kontaminace
prostředí zemře dalších 300 až 400
milionů lidí. Do půl roku dalších 800
milionů, a to na souhrn všech devastují-
cích následků, resp. zničených základ-
ních životních zdrojů.

Pro odklízení mrtvol nebude mít
žádný stát kapacitu. Ve všech zasaže-
ných státech přestane fungovat infra-
struktura. Voda, elektřina, zdravotní
systém, doprava, průmysl. Pokud si lze
představit chaos s mentálním strádáním
těch, co přežijí, máme před sebou
obraz, příčinu a důsledky mocensky
posedlých psychopatů Západu. Všichni
podporovatelé sankcí a nepřátelství
vůči Rusku mohou kromě válečného
odhodlání sdělit svým dětem na politic-
kých přednáškách i to, jak bude vypadat
válka s Ruskem.

Vyprovokovat jadernou velmoc
k válce je snadné, ovšem zastavit její
průběh už nelze. Vojenští velitelé a poli-
tici vylezou z bunkrů a odeberou se do
Austrálie, jednat o novém světovém
řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na
kterých se elity dohodly, že zůstanou
ušetřeny. Publikace o dopadu jaderné
výměny mezi paktem NATO a Ruskem
jsou k dispozici a každý si může udělat
vlastní závěr. Představa vojenských
stratégů v USA, že proběhne opotřebo-
vávací válka s Ruskem, která ho bude
bolet, je mimo realitu. Rusko nepůjde
cestou obrany jen na svém území.
Početně se nevyrovná ani technikou ani
počtem vojáků. Nemá volbu, a proto
dalo jasně najevo, že použije nejsilnější
zbraně ke své obraně.
l JJee cceelláá EEvvrrooppaa oopprraavvdduu ttaakk hhlloouuppáá
aa mmáá ttaakk llookkaajjsskkéé ppoolliittiikkyy,, kktteeřříí ooddddaanněě
ppoosslloouužžíí vvllaassttnníímmuu zzáánniikkuu?? VVáážžnněě ssii

nněěkkddoo zz ttěěcchh ppaappaallááššůů EEvvrrooppsskkéé kkoommii--
ssee aa vveeddeenníí NNAATTOO mmyyssllíí,, žžee llzzee RRuusskkoo
vvyyhhllaaddoovvěětt ssaannkkcceemmii aa ppoottéé hhoo vvoojjeenn--
sskkyy ppoorraazziitt bbeezz jjaaddeerrnnýýcchh zzbbrraanníí?? PPrroočč
ttaakk llookkaajjsskkyy ppoosslloouucchhaajjíí UUSSAA??

Možnou příčinou je přidělená moc
a profit. Druhou příčinou je skupinová
hloupost, a to všechno uzavírá dlouho-

leté špehování nejvyšších špiček evrop-
ských státních pohlavárů, ministrů
a prezidentů. Spojenci odposlouchávali
spojence.

Jak odpovědí naši generálové včetně
Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují
první úder? Jak sám generál Petr Pavel
tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší
než migrace muslimů. Možná že jsou
v éteru informace z minulosti a obava,
že by je mohl využít nepřítel. Kdo ví?
Po celém letitém špiclování našli všich-
ni postižení společnou řeč i společného
nepřítele. Každodenně omílané evrop-
ské hodnoty a západní kultura jsou jen
divadlem a vrcholným pokrytectvím. Je
možné vůbec tento spolek ještě refor-
movat a postavit na jiných a férových
základech? Jednotlivé národy všech
členských států se musí demokraticky
zbavit parazitů. Je v zájmu všech zrušit
sankce proti Ruské federaci a začít nor-
málně obchodovat a narovnat vztahy.
Evropa musí najít odvahu odmítnout
diktát elit. NATO není obranný, ale
útočný pakt, žel hájící ekonomické
zájmy globálních mocenských elit.
l JJaakk aa vv ccoo NNAATTOO ttrraannssffoorrmmoovvaatt??

To je úkol pro nové politiky, kteří jsou
připraveni provést reformy a chtějí
zabránit globální válce. Nikdy v historii
se ale nepodařilo žádnými prostředky
zabránit válce. Dokážou naši volení
zástupci domyslet, co nastane, pokud
po obyčejných lidech budou chtít válčit
proti Ruské federaci pod vlajkou
NATO? Aby Slovan zabíjel Slovana?

Mediální štvavá masáž a hon na tzv.
proruské weby nabírají na síle, že už
i malé děti vidí v Rusku peklo se Sata-
nem. Zapojeni jsou všichni »kluci
a holky« z neziskovek, celebrity,
a nesmíme zapomínat na samozvané
aktivisty. Úloha médií a celebrit je klí-

čová, informační válka jede na
plné obrátky.

Nepřítel je znám, jen našinec
je stále nějak málo odhodlán
k boji. Elita z řad skutečných
novinářů je odstavena. Politic-
ké analýzy nám tvoří dvacetile-
tí aktivisté z nadací a mozko-
vých trustů.

Martin Koller, který popisuje
velmi pravdivě a profesionálně
situaci, se může upsat. Ode-
zvou je ticho. Pokud porovná-
me souvislosti, využijeme zna-
losti o složení a mentalitě všech
vrstev české a moravské popu-
lace, máme vzorec pro analýzu.
Zhýčkaná mládež není ochotna
pracovat a duševně se namáhat.
Střední generace bojuje o chle-
ba a senioři se v tom všem ztra-
tili pod tíhou nízkých důchodů.
l NNaaššii vvrrcchhoollnníí ppaappaallááššii ttoouužžíí
jjeenn ppoo ffuunnkkccíícchh.. JJeennžžee 33,,55 mmii--

lliioonnuu lliiddíí,, žžiivvoořřííccíícchh vv bbíídděě,, ddoo vváállkkyy
ss RRuusseemm nneecchhccee.. CCoo ss ttíímm??

Národní armáda neexistuje. Mobili-
zace může přinést jistý druh morálních
zábran a možnou politickou změnu na
generálním štábu. Stejná situace panuje
a stejné nástroje k debilizaci mas jsou
praktikovány v celé EU.

l MMnnoohhoo ttrreeffnnýýcchh kkoommeennttáářřůů ssii
ppookkllááddáá oottáázzkkuu,, zzaa ccoo bboojjoovvaatt?? ZZaa rroozz--
kkrraaddeennýý ssttáátt,, zzaa mmaajjeetteekk nnaaddnnáárrooddnníícchh
kkoorrppoorraaccíí,, zzaa mmiilliioonnáářřee aa mmiilliiaarrddáářřee
vvllááddnnoouuccíí eelliittyy?? ZZaa ssvvoobboodduu,, vvee kktteerréé jjee
mmaammoonn nnaa pprrvvnníímm mmííssttěě??

I toto je vyřešeno. Neochotu mas
bojovat vyřeší strůjci nového světového
řádu (NWO). Prostě válku začnou žol-
dáci. Žádná jednání, žádná kapitulace,
rychlost zahájení války musí předběh-
nout všechny informační kanály. Rusko
se bez jaderných zbraní neporazí, ale
jaderná válka nebude jen na území
Ruské federace. Geopolitická situace je
mnohem horší než za Kubánské krize.
Státy, které ve druhé světové válce
napadly Rusko, jsou dnes opět součástí
jeho obkličování.

Případný měsíční výpadek vody
a elektřiny způsobí apokalyptický stav
v celé lidské společnosti. Po dvou měsí-
cích se totálně zhroutí každý systém
i bez velké války, a tím uvrhne všechny
lidi do chaosu. Pro mocenské elity jsou
to ale postradatelné aspekty - příliš
mnoho lidí, kteří ubírají zdroje.

Kdo připravuje válku a nepřímo ji
podporuje ničením zdrojové stability
jiného státu a chce vyhladovět obyvatel-
stvo zavedením nedostatku, a tím docí-
lit svrhnutí vlády, musí počítat
i s následky. Všechny státy, kterým
Rusko přineslo svobodu vítězstvím ve
druhé světové válce, ho dnes zrazují
a připravují se na válku proti němu.
Rusko už nemá kam ustoupit a nikdy
neustoupilo. Rusko žádný stát, ani
Evropu nenapadne, má své zdroje na
mnoho a mnoho let. Navíc to jsou jedny
z posledních světových zdrojů. Ke své
vlastní obraně má bez spojenců jen
jaderné zbraně! ((zzaa))

KKoommeennttáářř nnaa ssttrr.. 55

Mocenské elity nás ženou do apokalypsy
Rozhovor Haló novin s expředsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem

Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde
do škol a »zadržet Rusko« je každodenním

slovníkem hlavních médií.

Všichni zapomněli, že dnešní Rusko už není
SSSR. Ukrajina, ač se vrátila k nejhorším
kořenům nacionalismu a fašismu, zatím 

nesplnila zadání k zahájení války.

Geopolitická situace je mnohem horší než
za Kubánské krize. Státy, které ve druhé
světové válce napadly Rusko, jsou dnes

opět součástí jeho obkličování.

V Litovli finišují přípravy muzea harmonik, ve kterém bude k vidění unikátní sbírka více než tří stovek kláveso-
vých a knoflíkových akordeonů, heligonek, foukacích harmonik a různých atypických nástrojů od 55 českých výrobců ze
sbírky Jiřího Sedláčka. Nástroje jsou kvůli ochraně před slunečním zářením překryty plátnem. FFOOTTOO -- ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA 



OTEVŘENÝ DOPIS
Vaše excelence, vážená paní chargé d’affaires
Spojených států amerických v České repub-
lice!
Vážený pane vojenský a letecký přidělenče!

Jsme občany České republiky, k USA
i Ruské federaci máme neutrální vztah.
A právě proto nás udivují různá prohlášení už
nejen ukrajinských, ale i Vašich zástupců,
naposledy pan prezident Biden, o možném
útoku Ruska na Ukrajinu. Jednak jak prezi-
dent Putin, tak i další představitelé Ruska
popřeli tuto informaci. Ale i kdyby ji nepo-
přeli, tak přece každému soudnému člověku
musí být nad slunce jasnější, že nic takového
nemohou mít v úmyslu. Kdo by dobýval stát,
který je hospodářsky i společensky rozvrácen
a který se dříve nebo později stejně rozpadne.
Navíc nemá ani žádnou státoprávní tradici!

Ale nejen to, žádný stát na světě nebyl toli-
krát napaden a nucen se bránit, mongolskými
vojsky počínaje a hitlerovskými konče. Dnes
jsou to sice jen suchá historická fakta, za
nimi však leží nezměrné utrpení národů
»Ruska«, Rusy a Bělorusy počínaje přes
Tatary až k sibiřským Jakutům. Proto je trap-
né podezřívat Rusko z úmyslu vyvolat váleč-
ný konflikt, protože jak praví jedna lidová
moudrost: »Rusko válku nezahajuje, Rusko ji
končí!«

Pro integritu tohoto dopisu přikládáme
stručnou analýzu ukrajinské historie, kterou
jsme zpracovali společně s dalšími kolegy.
(Pod titulkem Co je vlastně Ukrajina vyšla
24. 1. 2022 v Naší pravdě - pozn. red.)

S pozdravem Míru zdar!
PPeettrr DDOOBBRRÝÝ,, PPeettrr ŠŠÁÁDDAA

Na okrese Svitavy probíhají výroční člen-
ské schůze, na kterých se hodnotí uplynulé
období a připravují se úkoly do budoucna.
Jedna z nich se konala 25. ledna ve Svitavách.
Sešli se členové všech čtyř základních organi-
zací ve městě, přizváni byli i členové z okol-
ních obcí.

Ve zprávě se hovořilo o plnění úkolů, které
byly ovlivněny pandemií, nemohli jsme se
scházet, s členy jsme komunikovali telefonicky
nebo e-mailem, snažili jsme se také o osobní
kontakt. Podíleli jsme se na šití roušek, pomá-
hali jsme spoluobčanům s nákupy, vyřizovali
jejich záležitosti na městském úřadě.

Vzhledem k tomu, že nemáme zastoupení
v kraji ani ve Sněmovně, nejsou finanční pro-
středky, a veškerou činnost musíme zajišťovat
dobrovolně, členské příspěvky pokryjí opravdu
jen to nejnutnější.

Diskutovalo se také o návrhu Stanov,
všichni přítomní se shodli na tom, že je
zapotřebí zachovat okresy, protože bez nich
by se činnost nemohla zajistit, stejně tak
chceme, aby z každého okresu byl v ÚV
jeden zástupce.

Přítomní se vyjadřovali i k Haló novinám. Od
ledna jsou čtivější, i forma je zajímavější, teď je
nutné zvýšit jejich odběr, aby mohly být zacho-
vány jako deník.

Závažným bodem jednání byly volby. Jednak
ty prezidentské, kdy většina přítomných nesou-
hlasila s tím, aby KSČM stavěla vlastního kan-
didáta.

Komunální volby budou pro města i obce
velice důležité a budeme se snažit o to, aby-
chom kandidátku sestavili, i když to bude obtíž-
né.

Hosty jednání byli předseda OV KSČM Josef
Bohatec, který podal informace o sobotním jed-
nání ÚV KSČM, dotkl se i současné meziná-
rodní situace.

Libor Zelinka, zastupitel za KSČM ve Svita-
vách, hovořil o práci zastupitelů (za KSČM
jsou dva), a je velice obtížné, ne-li nemožné,
něco prosadit.

Byly potvrzeny výbory jednotlivých ZO ve
městě a zvolen městský výbor.

LLiiddmmiillaa KKRRUUŽŽÍÍKKOOVVÁÁ,, 
ppřřeeddsseeddkkyynněě MMěěVV KKSSČČMM SSvviittaavvyy
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JIŽ NIKDY ŽÁDNÉ PAKTY!
Jak to vidím, tak útoku ze strany Ruska se nemusíme obávat.

Vždyť Rusko je ze všech stran (a hustě) obklíčeno našimi spo-
jenci USA a NATO. »Naše« základny jsou v Pobaltí, Polsku,
Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku až po Japonsko.
Jsem klidný…

Věřím, že Rusko válku nepotřebuje, Putin není ani Stalin, ani
Chruščov, ani Brežněv… Ale jako politik nechce mít cizí rakety
hned u brány, tak jako to nechtěly USA (na Kubě) v době Karib-
ské krize - a za Chruščova.

Rusko dnes není komunistické, tak jak Německo není nacis-
tické. Mnozí podnes nechápou situaci ve světě. Nejeden náš

»politik« chce odstranit Lukašenka v Bělorusku nebo Orbána
v Maďarsku. Ochotně chce poslat naše vojáky (na pomoc) ohro-
žené Ukrajině, kde budou jistě v první linii umírat za mír
a demokracii ve světě!

Je paradoxem, že pod nadvládou SSSR byly podniky (Tatra,
Škodovka, Letov, sklárny, vodárny, pojišťovny, banky, OTR,
pivovary, konzervárny aj.) státní (české), ale teď máme demo-
kracii a do Paříže si můžeme zaletět pro ponožky…

Kde jsou zlatá slova Václava Havla po odchodu z Varšavské
smlouvy: JIŽ NIKDY ŽÁDNÉ PAKTY?

Mám pocit, že žijeme opravdu v jakémsi »Absurdistánu«. Kde
je logika v jednání u vedoucích politiků?? Opravdu chce svět
dotlačit Rusko (které válku nechce a má obrovský ekonomický

a surovinový potenciál) do situace, kdy bude jednat (a to razant-
ně) podle úmluv a výsledků Jaltské konference, za které byla
stabilnost světa na tak dlouhou dobu stabilizována. Vždyť
výsledky Jalty nebyly zrušeny…

Tady jde asi o něco jiného. Kdyby Putin »otevřel« Sibiř pro
meganadnárodní koncerny a kartely (které vlastní pár rodin ze
Západu), byl by asi milejší, než je dnes. Co by potom bylo
v Rusku ještě ruské, lze usoudit podle situace u nás…

TTiibboorr NNOOVVOOTTNNÝÝ

O volbách i Haló novinách

ČČlleennoovvéé ZZOO vvee mměěssttěě

JJoosseeff BBoohhaatteecc ppřřii vvyyssttoouuppeenníí

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

K otázce, proč jsem komunista
K napsání tohoto zamyšlení mě inspirovalo

několik podnětů. Jednak sloupek Romana Blaška,
redaktora Haló novin, který vyšel 13. května 2021
v Haló novinách. Romana znám již dlouhou dobu
a jeho články jsou vynikající. S Romanem nás pojí
velmi hluboké přátelství a hlavně to, že to byl právě
on, kdo mne inspiroval, abych začal psát do Haló
novin. Navíc Roman je pro mne hodně moc stra-
nicky blízký člověk.

Druhým impulsem k napsání tohoto mého člán-
ku je reakce na Blaškův sloupek, a to článek Miro-
slava Štěpaňuka, který vyšel v příloze Naše pravda
dne 3. ledna 2022. A posledním impulsem je sku-
tečnost, že dne 22. ledna 2022 to bylo 32 let, co
jsem byl přijat do komunistické strany. Dokonce si
pamatuji i hodinu, bylo to přesně ve 20 hodin, kdy
mi tehdejší předseda základní organizace předával
členský průkaz.

Romanův článek jsem si jako řadu jiných článků
vystřihl a v době předvolební kampaně a v období
před a po sjezdu jsem se k němu mnohokrát vracel.
Navíc tento článek mám ve své pracovně na očích
přímo proti notebooku. 

Teď k otázce, proč jsem komunista. Jednak
proto, že moji rodiče oba byli členy komunistické
strany, a to »jen krátkou dobu«. Oba vstoupili do
strany jako dvacetiletí v roce 1952. Oba byli nejen
stranicky, ale i politicky velmi aktivní. A tím byl
můj život, jako mladého kluka, který se učil na
SOU, narýsován jasně. Nejen rodiči, ale také proto,
že jsem v rámci studia na odborném učilišti byl
svazáckým funkcionářem, a to jak ve škole, tak
i v podniku, pro který jsem se učil.

Samozřejmě i v podniku, v němž jsem pracoval
do nástupu na vojenskou náhradní službu, jsem se
zapojil do svazácké práce, kde jsem pracoval ve

výboru základní organizace i ve vyšším svazáckém
orgánu, a v odbočce Svazu československo-sovět-
ského přátelství. Dokonce jsem měl možnost se
setkat několikrát s tehdejším velvyslancem SSSR
u nás Viktorem Pavlovičem Lomakinem. To byla
pěkná a příjemná setkání. 

Přišli jiní, noví přátelé
Jak funkce, tak i mé přesvědčení, které sílilo,

pokračovaly i na náhradní vojenské službě. Již
v této době mi bylo naprosto jasné, že chci vstou-
pit do strany. Pro ctěného čtenáře uvádím, že hovo-
řím o letech 1982-1989. V tomto roce, jak známo,
přišel převrat. Plno lidí ze strany odcházelo, ale
plno lidí zase přicházelo. Odpovídám stejně, jak to
vyjádřil ve své odpovědi na otázku, proč vstoupil
do komunistické strany, v jednom rozhovoru
Roman Roun. Plno přátel jsem ztratil, rozešel jsem
se s nimi, ale plno přátel jsem získal. Ano, i s někte-
rými jsem se po letech rozešel, ale přišli jiní, noví
přátelé.

Mezi mé stranické vzory patřili jako první moji
rodiče. Oba byli stranicky velmi činní, tatínek byl
dokonce členem Rady TAP, Centra pro teoretická
a strategická studia při ÚV KSČM, pracoval ve
výboru Klubu společenských věd atd. Maminka
byla dlouholetou ředitelkou okresního Pionýrského
domu v Trutnově, poté dlouhá léta pracovala ve
stranických funkcích a nakonec byla obětavou
předsedkyní naší ZO. 

Dalšími mými vzory byli moje tehdejší učitelka
na druhém stupni ZDŠ a současně hospodářka naší
ZO dr. Hluchá, se kterou mne pojí dlouholeté nád-
herné přátelství, členové naší ZO Fr. David a J.
Novotný, kteří jsou mými přáteli dodnes. Pravda je,
že mimořádným vzorem pro mě byl nejen jako člo-

věk, ale i jako člen komunistické strany, politik,
poslanec a historik Dr. Miloslav Ransdorf, CSc.
Z mladších, ale i starších si velmi vážím K. Koneč-
né, J. Dolejše, M. Klusáka. K výše jmenovaným
lidem jsem vždy měl, mám a budu mít velkou úctu.
Vždy velice podnětné a nádherné bylo setkání pře-
devším s Mílou Ransdorfem, se kterým jsem měl
i určitou dobu možnost spolupracovat. A setkání
s ním - to byl pro mne vždy velký svátek.

Jako další důvody - a těch je hodně - proč jsem
komunistou, uvádím například náš program, však
komunisté jsou pro mír, sociálně spravedlivou spo-
lečnost, solidaritu a přátelství. A dále jsou to lidé,
kteří druhému umí pomoct v době, kdy to člověk
nejvíce potřebuje. A potom komunisté jsou mezi
prvními, když nastane přírodní katastrofa, nejenže
jdou hned pomáhat, ale dělají sbírky materiální
a finanční a toto pak předávají konkrétním postiže-
ným lidem. 

Samostatným důvodem, proč jsem komunista, je
skutečnost, že ve straně zůstaly tisíce poctivých
členů strany, kteří na rozdíl od »ukomunistů«
nepřevlékli kabát. A tito lidé prožívají nejen se stra-
nou, ale i s republikou vše dobré i zlé a dokážou se
postavit na odpor nejen argumentačně proti svým
protivníkům. 

Naše základní organizace je vlastně jako rodina.
Jsme prostě sehraný tým lidí, kteří nejen věří ve
spravedlivý svět, ale osobně se vzájemně podporu-
jí. A tato podpora je velice důležitá.

Osobně se řídím heslem, které někdy v roce
1992 či 1993 vyslovil Jiří Dolejš. Stát na straně
těch těžce zkoušených, poctivých lidí je přeci
správná věc. A toto heslo platilo v té době, mnoho-
setnásobně platí dnes a bude platit i do budoucna.

IIvvoo LLÁÁTTAALL,, PPrraahhaa



Globální mé-
dia, oddaně slou-
žící zájmům nad-
národních korpo-
rací, se dnes
a denně snaží
usvědčit prezi-
denta Putina ze
lži a účelové
manipulace,

když tvrdí, že NATO počátkem
90. let opravdu dalo Rusku záru-
ky, že nebude expandovat na
východ, resp. že za nové členy
nebude přijímat ty země východní
Evropy, které patřily do sféry vlivu
Sovětského svazu. Užívají až expre-
sivní výrazy jako »Putin drze lže,
nikdo nikdy nic takového Rusku
negarantoval,« - to čteme a slyšíme
na každém kroku.

Jenže ono je zase jako obvykle
všechno jinak a usvědčit ze lži nikoli
Putina, ale Západ je poměrně jedno-
duché. Globální architekti nové
Evropy potřebovali počátkem 90. let
ze všeho nejvíce, aby SSSR nekom-
plikoval sjednocení Německa. Proka-

zatelně zneužili tehdejší situace
a chaosu v Sovětském svazu, souvi-
sejících zejména s přípravou jeho
rozpadu, a Gorbačovovi naslibovali,
lidově řečeno, hory doly.

Dovolte citovat například komentá-
tora Leonida Bershidského z americ-
ké agentury Bloomberg v souvislosti
s touto problematickou situací, který

poukazuje na aktivitu George Was-
hington University, která se snažila
zjistit, co tedy skutečně bylo přislíbe-
no: »Proběhla analýza mnoha doku-
mentů, které byly v posledních letech
zpřístupněny veřejnosti.«

Stále je tu sice řada utajovaných
informací, ale z dostupných zdrojů je
nyní zřejmé, že vrcholní zástupci
Spojených států, Německa a Velké
Británie Gorbačova a jeho ministra
zahraničních věcí Ševardnadzeho
ujišťovali, že NATO nebude expando-
vat směrem k ruským hranicím.

Dokumenty ukazují, že západní poli-
tici tím mysleli i východoevropské
země. 

O znovusjednocení Německa jed-
nal za SRN ministr zahraničních věcí
Hans-Dietrich Genscher. Ten dobře
chápal, že předpokladem úspěchu při
jednání je garance nerozšiřování
NATO, a jasně to řekl jak německé

veřejnosti, tak spojencům. V podob-
ném duchu byl ujišťován Gorbačov
a bylo dáváno jasně najevo, že Západ
výměnou za pokračující německé
členství v NATO ustupuje od dalšího
rozšiřování aliance na východ. Gor-
bačov říkal, že rozšiřování NATO
východním směrem je pro něj nepři-
jatelné, a Američané s tím souhlasili.
S tím, jak diskuse pokračovaly, zača-
li Sověti prosazovat společné bezpeč-
nostní struktury v Evropě. Západní
země souhlasily. Nakonec i proto
vznikl projekt tzv. Trojmoří.

Ještě v březnu 1991, tedy šest
měsíců po sjednocení Německa, ujiš-
ťoval britský premiér John Major rus-
kého ministra obrany Dimitrije Jazo-
va, že NATO se na východ rozšiřovat
nebude. Dokonce prohlásil, cituji:
»Nedokážu si představit okolnosti, za
jakých by se východoevropské země
staly členy NATO.«

Generální tajemník NATO Man-
fred Woerner zase Sovětům, resp.
tehdy už představitelům RF, tvrdil, že
13 z 16 členských zemí NATO je
proti expanzi směrem na východ.

Pojďme dál... Například v záznamu
rozhovoru Gorbačova s americkým
ministrem zahraničí Jamesem Bake-
rem (9. 2. 1990) nalezneme i tento
slib ze strany USA: »Poskytneme
záruky, že sjednocení Německa
nepovede k dalšímu rozšiřování
vojenské organizace NATO na
východ.«

O den později, 10. 2. 1990, zmiňuje
německý kancléř Helmut Kohl, opět
v rozhovoru s Gorbačovem, následují-
cí: »NATO nesmí rozšiřovat sféru své
působnosti. Dobře chápu bezpečnost-
ní zájmy Sovětského svazu.«

Douglas Hurd, tehdejší ministr
zahraničí Velké Británie, během pra-
covní návštěvy SSSR (26. března

1991) zase prohlásil, že NATO
neplánuje připojení států střední
a východní Evropy k Severoat-
lantické alianci v žádné formě. 

Obdobně hovořil také fran-
couzský prezident Franćois Mitter-
rand: »Rozšiřování NATO by
u Sovětského svazu vzbudilo pocit
izolace, až obklíčení. Jsem přesvěd-
čen, že tato cesta by pro Evropu
nebyla správná.«

Myslím, že o tom, kdo v tomto
konfliktu NATO - UKRAJINA -
RUSKO nepokrytě LŽE, není potřeb-
né dál diskutovat. Agresor a lhář je
naprosto jasný, a tím je také jasné,
kdo se jen lžím a manipulacím brání.
Jsem zvědav, kdo všechno se nechá
dál manipulovat. VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP

REDAKČNÍ SLOUPEK Prošetřit se k chudobě
Vládnoucí pravico-

ví politici, kteří už
oznámili škrty napří-
klad v podpoře jízd-
ného pro studenty
a seniory, předstírají,
že problém chudoby
neexistuje. To je
ovšem jen zdání,
zvláště v současné

situaci, kdy na Českou republiku, podob-
ně jako na většinu zemí světa, dopadla
pandemie a její ekonomické a sociální
důsledky. Nedávno zveřejněná čísla Čes-
kým statistickým úřadem to jasně dokazu-
jí. V roce 2021 se na hranici příjmové
chudoby ocitlo více než 900 tisíc lidí. 

Co je to příjmová chudoba? Pro jedno-
ho člověka je to taková částka, kdy měsíč-
ně pobírá něco málo přes 14 000 Kč. To je
číslo, na které nedosahuje mnoho seniorů,
matek samoživitelek a dalších nízkopříj-
mových osob. Nechť si každý sám za sebe
řekne, zda ho ohrožuje příjmová chudoba. 

Z rostoucích cen, inflace a zdražování
energií lze usuzovat, že příjmová chudoba

nadále poroste a zasáhne patrně i střední
třídu, která je pilířem naší společnosti,
protože jsou na ni nejvíce uvaleny daně.
Místo toho, aby se daně zvýšily nejmajet-
nějším lidem, osobám s největšími příjmy
a korporátním gigantům, raději se škrtne
příspěvek těm nejslabším. 

Velkým problémem v nárůstu příjmové
chudoby je vliv exekucí. I zde stát výraz-
ně zaspal, a byť se minulá vláda snažila
tento problém řešit, stejně jej nedořešila.
Žijeme v dluhové společnosti, kde vše je
na dluh, a to na úkor budoucích generací. 

Jak tedy snižovat příjmovou chudobu
a nerovnost obecně? Z logiky věci zása-
hem státu. Stát by zde měl výrazněji
zasáhnout například do bytové výstavby,
kdy by reguloval výši nájemného a samot-
nou prodejní cenu nemovitostí. Tím to ale
zdaleka nekončí. Velkým problémem
bude nárůst cen energií, který se zatím
v peněženkách lidí neprojevil. To nejhor-
ší teprve přijde ve chvíli, až jim dorazí
vyúčtování.

Jak je zcela zjevné, tyto věci neviditel-
ná ruka trhu nevyřeší a ani nemůže, pro-

tože v její logice bohatství přitéká k těm,
kdo akumulují (vlastní) kapitál, a nikoliv
k těm, kdo jej vytvářejí (pracující). To je
paradox dnešní doby. Stát by měl mít pri-
mární zájem dělat zásahy do ekonomiky
ve smyslu regulace, například nadnárod-
ních korporací jejich výrazným zdaně-
ním, za daňové úniky je tvrdě trestat, rov-
noměrně přerozdělovat výnosy i mezi
chudší regiony a v neposlední řadě
zestátnit základní kritickou infrastruktu-
ru, a to včetně vody, energetiky nebo
nerostného bohatství. Zároveň je nutné
zrušit daňové ráje, v prvním kroku ales-
poň v Evropské unii. Jinak bohatší ještě
více zbohatnou a chudí ještě více zchud-
nou. Současná vláda, která je vedena pra-
vicovými stranami, zná však jen primitiv-
ní asociální přístup: škrty pro nižší
a střední třídu. V letošním roce lze očeká-
vat další zásahy vlády ve smyslu tvrzení
Miroslava Kalouska »prošetříme se
k prosperitě«, což znamená prošetřit se
k chudobě. 

JJaann KKLLÁÁNN,, 
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

Prvovoliči 2021
Dlouho jsem byl v očekávání nového doku-

mentu České televize o prvovoličích v loň-
ských parlamentních volbách, nakonec výsled-
ný produkt představuje spíš zklamání.

Zejména výsledný výběr mladých aktérů
dokumentu zůstal za oním očekáváním. Většina
študáků a učňů nemastných neslaných, snad jen
jediná dívčina (ta s otcem, voličem SPD) to
měla v hlavě dost srovnané (a proto jsme se
nedozvěděli, koho volila, jen to, že SPD to

naštěstí nebyla), ostatní – zřejmě statisticky – potvrdili, že prvovoli-
či v celém tom významném volebním procesu měli dokonalý guláš.
Ono ostatně nejen prvovoliči. Mám dojem, že guláš v tom má čím dál
tím víc Čechů, Moravanů a Slezanů napříč generacemi.

Nejpovedenější byl samozřejmě onen učeň-malíř pokojů, ze které-
ho se vyklubal totální sobecký gauner. »Ideálnějšího« typického
prvovoliče volícího veřejnoprávní ekipou nenáviděného Andreje
Babiše a jeho hnutí »ANO, bude líp«, si tvůrci fakt vybrat nemohli.
Vypočítavého a zcela bezohledného, hluchého i k postiženým spolu-
občanům – no ať mi nikdo nevykládá, že tohle byla »reprezentativní«
náhoda…

A pak naši mladí intelektuálové, kteří samozřejmě »spolu« voli-
li Spolu (nebo maximálně povolené Piráty). Hluboký rozbor stu-
denta-kapelmajstra s rodiči o tom, že mu babička slíbila, že už
nebude volit ODS, a proto to hodí Pirátům. Stejně jako on. Nikoho
přitom vůbec nenapadlo nadhodit zcela logický argument, že to při-
jde prašť jako uhoď – kterou z těch dvou partají tam hodí, když bylo
od začátku dané, že koalice PirSTAN stejně půjde po volbách spolu
do koalice s ODSkou a jejími »ocásky« v jakože koaličním projek-
tu Spolu.

Jinak ke cti tvůrcům slouží, že kromě ČSSD nevynechali předvo-
lební mítinky žádného ze zavedených kandidujících subjektů.
Mladé antibabišovské rockery oslovila aspoň nová hymna SPD
nazpívaná později svou podporu odvolavším Petrem Kolářem
s exekucemi na krku (ač to od kluků mělo v základu drobný rece-
sistický podtext, ale nakonec jim ona melodická záležitost vlezla
pod kůži taky); podívali jsme se na Okamurův jarmark s vůdcov-
skými nejen pořadateli, ale i na »Jiřák« k duchem opravdu mladým
Zeleným, či do duše podivuhodného tvora se jménem Ivan Bartoš.
A nechybělo ani rozdávání předvolebních materiálů KSČM před
jednou ze stanic metra. A tady tvůrci dokázali odhalit jeden z důvo-
dů následného neúspěchu této levicové parlamentní (do té doby)
strany. Netoleranci s mládím a menšinami. Konkrétně LGBT men-
šinou, na kterou se trojice děvčat ptala. Jestli chce KSČM nepřízni-
vý vývoj otočit, bude muset začít být tolerantnější vůči všem kolem
sebe. Jak by ostatně každá levicová strana už z ideové podstaty být
měla… RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

K VĚCI

Nenažranci
Opravdu, tak hnusné, urážlivé slovo pou-

žil prezident Miloš Zeman v souvislosti
s nevolí soudců zmrazit jim platy.

Je pro ně rozčarováním, že i jindy tak soli-
dární horní komora parlamentu nakonec
cukla a vůbec se soudců nezastala. Nechala
je zaujmout odmítavé stanovisko k úsporám
samotné.

Chudáci soudci totiž berou jenom 94 200
až 106 900 Kč měsíčně. Bez náhrad. Měli

dostat přidáno 5900 Kč. A to jim bylo zamítnuto. Surově sebráno!
Takže prezident podepsal a soudci se radí, jak dál. A já se zdr-

žím jakýchkoliv dalších komentářů, nezaujmu žádné stanovisko.
Člověk totiž nikdy neví, kdy bude stát před nějakým soudcem,
žmoulat čepici v ruce a prosit o slitování. RRiicchhaarrdd KKNNOOTT

Investiční byty a jak na ně!
Optimalizace fi-

remních zisků s cílem
ušetřit na daních,
a snaha vyhnout se
inflaci, je jedním
z fenoménů develo-

perů a také důvod, proč se stále hovoří
o nedostatku nových bytů. Tento nedosta-
tek má na svědomí, mimo jiné, i investič-
ní nákup nových bytů, tedy těch, které
jsou určeny pro daňovou optimalizaci
a investici. Nejsou určeny k bydlení ani
k běžnému užívání, což by mohlo vést ke
znehodnocení investice. Nový majitel je
proto nechce rychle pronajmout, prodat,
nebo v nich dokonce sám bydlet. Tako-
véto investiční zhodnocení volných pro-

středků spolu s úsporou na daních a DPH
tlačí ceny bytů stále nahoru do nesmysl-
ných výšin. A tak se nové byty stávají
pro běžné rodiny hledající nájemní byd-
lení pouze snem, nebo dlouholetou hrů-
zou, spojenou s obavami o splátky hypo-
téky. Byty jsou psány na firmy, jsou
v nich uloženy firemní peníze. Uspoko-
jení základní lidské potřeby bydlet se
vytratilo!

Faktem je, že se s těmito firemními
investicemi nikdo moc nechlubí a investo-
ři se snaží na prázdné byty příliš neupo-
zorňovat. Spíš bohužel, než bohudík. Ono
by totiž mohlo někoho napadnout protes-
tovat a donutit ministerstvo financí upra-
vit zákon, který následně neumožní odpo-

čet DPH, daňové slevy a odpisy u majet-
ku používaného jako investice a neslouží-
cího primárně k bydlení.  A mohlo by to
jít dokonce až tak daleko, že začne tlak na
masívní zvýšení daně z nemovitostí, bytů
a stavebních pozemků, nesloužících
k uspokojování bytových potřeb! A neza-
pomínejme i na věci movité, kupované
firmami jen z důvodu optimalizace daní
nebo ukojení marnivosti majitele. 

Takže, pane Stanjuro, toho času minist-
ře financí, zde máte další miliardy pro
státní rozpočet. Hledejte a berte peníze
i u bohatých, je to přijatelnější, než jen
dřít kůži z lidí, kteří žijí většinou z ruky
do úst. LLeeoo LLUUZZAARR,, 

mmííssttooppřřeeddsseeddaa ÚÚVV KKSSČČMM

Doba lží a obrany pravdy
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Hnědé uhlí při výrobě elektřiny dál vede

S odkazem na interaktivní
modul oborového webu oEner-
getice.cz to řekl mediální zástup-
ce energetické skupiny Sev.en
Energy PPeettrr DDuuššeekk. Do skupiny
patří hnědouhelné
elektrárny Chvale-
tice a Počerady,
Teplárna Klad-
no, Teplárna Zlín
a dva severočeské
hnědouhelné lomy. Zdroje
Sev.en Energy vyrobily v prosin-
ci dohromady 14,6 % české
elektřiny. Celková výroba elekt-
řiny v ČR přitom v prosinci
činila 7638 GWh. Kromě hně-
douhelných a jaderných elektrá-
ren se na ní v prosinci z klasic-
kých zdrojů podílely ještě téměř
11 % plynové elektrárny.

»Že energetika prožila oprav-
du perný prosinec, o tom svědčí

nejen astronomické ceny na den-
ním trhu zejména těsně před
Vánoci a téměř devadesátipro-
centní podíl klasických zdrojů
na výrobě elektřiny, ale také

provozní data z našich uhelných
elektráren. Chvaletice, Počerady
a Kladno v prosinci dohromady
vyrobily skoro 15 % české
elektřiny. A s příchodem chlad-
nějšího počasí začíná být
zajímavý i letošní leden,« řekl
Dušek.

Například Elektrárna Chvale-
tice vyráběla v lednu šest dní
v kuse se všemi bloky na téměř
či zcela plný výkon. »Důvod je

velmi prostý, spotřeba je v tomto
období hlavně kvůli vytápění
rekordní a na počasí závislé
zdroje produkují kvůli nepřízni-
vým klimatickým podmínkám
minimum elektřiny. Podstata je
v tom, že i kdybychom v Česku
měli k dispozici několikanásob-
ně vyšší instalovaný výkon
obnovitelných zdrojů energie,
v tomto období, kdy příliš nesví-
tí slunce a nefouká vítr, by to

pokrytí spotřeby stej-
ně příliš nepomohlo
a museli bychom se
rovněž spoléhat na
klasické zdroje - na
jádro, uhlí či plyn,«

uvedl Dušek.
V loňském prosinci vyrobily

větrné a solární zdroje 0,9 %,
respektive 0,5 % celkové elektři-
ny v ČR. Například v červnu se
pak solární elektrárny podílely
na výrobě z 5,7 %, větrné 
z 0,4 %. Nejvíce elektřiny
vyrobily v červnu jaderné zdro-
je, a to 40,5 %, hnědouhelné
elektrárny skončily na druhém
místě s podílem 26,9 %.

Trh s kryptoměnami obří pračkou peněz
KKyybbeerrnneettiiččttíí zzllooččiinnccii lloonnii

vvyypprraallii pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm kkrryyppttoo--
mměěnn 88,,66 mmiilliiaarrddyy ddoollaarrůů ((118866,,77
mmlldd.. KKčč)).. VV ppoorroovvnnáánníí ss rrookkeemm
22002200 ttoo ppřřeeddssttaavvuujjee ttřřiicceettiipprroo--
cceennttnníí nnáárrůůsstt..

Informovala o tom společnost
Chainalysis, která se zabývá

forenzní analýzou databází obsa-
hujících informace o pohybech
kryptoměn. Celkově kyberzlo-
činci od roku 2017 vyprali
v kryptoměnách více než 33
mld. USD, odhaduje analytická
společnost, podle níž se většina
z celkové částky postupem času

přesunula na centralizované
burzy.

Vzhledem k výraznému zvý-
šení legální i nelegální aktivity
v oblasti kryptoaktiv, nepovažuje
Chainalysis prudký nárůst v loň-
ském roce za překvapivý. Praním
špinavých peněz se rozumí pro-

ces, během nějž se zastře původ
nelegálně získaných peněz jejich
převodem na legální podniky.

Přibližně 17 procent z 8,6 mld.
vypraných dolarů šlo do decent-
ralizovaných finančních aplika-
cí, uvedla Chainalysis. Mínila
tím sektor, který usnadňuje
finanční transakce v kryptomě-
nách mimo tradiční banky. Ve
srovnání s rokem 2020 je to
nárůst o dvě procenta.

Společnost Chainalysis upřes-
nila, že dotyčných 8,6 mld. USD
představuje prostředky pocháze-
jící z kryptografické trestné čin-
nosti, jako je prodej ve skryté
části internetu, na takzvaném
darknetu, nebo z útoků ransom-
warem, tedy vyděračským pro-
gramem, který zablokuje přístup
k systému a za odblokování
požaduje výkupné.

Podle analytické společnosti
je obtížné změřit kolik peněz
pocházejících ze zločinů v reál-
nem světě, například z pašování
drog, je směněno na kryptomě-
ny, aby se tak vypraly.

Odbory v EDF proti francouzské vládě
OOddbboorryy vvee ffrraannccoouuzzsskkéé eenneerrggeettiicckkéé

ssppoolleeččnnoossttii EEDDFF uu ssoouudduu nnaappaaddllyy pplláánn,,
ss jjeehhoožž ppoommooccíí cchhccee vvllááddaa zzaassttrrooppoovvaatt
cceennyy eelleekkttřřiinnyy pprroo ssppoottřřeebbiitteellee..

Francouzská vláda, které v EDF patří
podíl 84 procent, v polovině ledna energe-
tické společnosti nařídila, aby prodávala
více jaderné energie konkurenci. Růst
ceny elektřiny tím chce omezit na čtyři
procenta. EDF uvedla, že by ji to stálo až
8,4 miliardy eur (bezmála 205 mld. Kč).

Proti tomu, jak Francouzská komise pro

regulaci energetiky vypočítala očekávané
zvýšení cen elektřiny, se staví čtyři odbo-
rové svazy. Zvýšení ceny elektřiny bylo
plánováno na dnešek. Odbory u soudu
napadají také rozhodnutí vlády, která
donutila EDF prodávat více energie kon-
kurentům za nižší než tržní ceny.

»Nemůžeme dopustit poškození společ-
nosti ani to, že by byla poslední baštou,
jež by odolávala strukturálnímu zvýšení
cen elektřiny,« uvedly odborové svazy ve
společném prohlášení.

Tři měsíce před prezidentskými volba-
mi čelí vláda prezidenta Emmanuela
Macrona rostoucímu tlaku veřejnosti
kvůli rostoucím životním nákladům.
Ministr financí BBrruunnoo LLee MMaaiirree v polo-
vině ledna listu Le Parisien řekl, že 
bez opatření na omezení cen by 1. února
ceny elektřiny místo o čtyři procenta
vzrostly o více než 35 %. Dodal, že 
plán vlády schválila Evropská komise.
Akcie EDF přitom od začátku roku
odepsaly 22 %.

PRAVDĚPODOBNOST RECESE

V NĚMECKU SE ZVÝŠILA
HDP Německa ve 4. čtvrtletí podle rychlého odhadu spolkového

statistického úřadu klesl proti předchozímu kvartálu o 0,7 %. Za celý
loňský rok se ale hospodářství vrátilo k růstu, který činí 2,8 %. Podle
statistiků oživení ekonomiky, které se v létě i přes problémy v zá-
sobovacích řetězcích dařilo, zastavila nová vlna pandemie nemoci
COVID-19. »Obzvláště soukromá spotřeba se ve 4. čtvrtletí roku 2021
proti předchozímu kvartálu snížila, naopak spotřebitelské výdaje vlády
vzrostly,« uvedl statistický úřad. »Se slabým 4. čtvrtletím se zvýšila
pravděpodobnost, že se Německo na přelomu roku dostalo do recese,«
uvedl analytik CCaarrsstteenn BBrrzzeesskkii ze společnosti ING. Recese se definuje
jako minimálně dvě čtvrtletí poklesu za sebou. Německá ekonomika,
která je největší v Evropě, by se do ní dostala v případě dalšího poklesu
v letošním 1. kvartálu.

EKONOMIKA FRANCIE

TÉMĚŘ VYMAZALA PROPAD
Druhá největší evropská ekonomika, francouzská, díky oživení 

po koronavirové krizi loni vzrostla o sedm procent. Je to nejvíce 
za 52 let a více, než se čekalo. Vyplývá to z předběžných údajů
francouzského statistického úřadu INSEE. Předloni se francouzská
ekonomika kvůli protipandemickým omezením o osm procent
propadla. Loňský objem HDP byl nicméně v celoročním průměru
o 1,6 % nižší než v roce 2019. V samotném 4. kvartálu loňského
roku se HDP zvýšil mezičtvrtletně o 0,7 %. Růst podpořily hlavně
spotřebitelské výdaje.

SPOJENÉ STÁTY ČEKÁ ZPOMALOVÁNÍ
Ekonomika USA loni stoupla o 5,7 %, nejvíce od roku 1984.

V rychlém odhadu to uvedlo americké ministerstvo ob-
chodu. V samotném 4. čtvrtletí růst zrychlil v ročním přepočtu na 
6,9 z 2,3 % ve 3. kvartálu. Překonal tak očekávání analytiků. Předlo-
ni se americká ekonomika propadla o 3,4 %, kdy zaznamenala nej-
výraznější pokles za 74 let. Očekává se, že letos bude ekonomika
USA pokračovat v růstu, i když pomalejším tempem. Spotřebitelské
výdaje, které jsou klíčové pro hospodářský růst, totiž letos může
nepříznivě ovlivňovat výpadek příjmů. V letech 2020 a 2021 vláda
posílala domácnostem šeky, aby jim pomohla v době, kdy mnoho
podniků bylo kvůli pandemii nuceno propouštět. Vládní podpůrná
opatření sice ekonomice pomohla, jejich platnost ale většinou už
skončila. Za loňským růstem ekonomiky byl přitom především
vzestup výdajů spotřebitelů, který dosáhl 7,9 %.

Na IV. koridoru letos zprovozní dva úseky
SSpprráávvaa žžeelleezznniicc lleettooss zzpprroovvoozznníí vv jjiižžnníícchh ČČeecchháácchh

ddvvaa úússeekkyy IIVV.. žžeelleezznniiččnnííhhoo kkoorriiddoorruu.. OOdd ččeerrvveennccee
zzaaččnnoouu jjeezzddiitt vvllaakkyy vv ččáássttii SSuuddoomměěřřiiccee -- VVoottiiccee,, oodd
zzáářříí vv ččáássttii SSoobběěssllaavv -- DDoouubbíí.. MMeezzii SSuuddoomměěřřiicceemmii
aa VVoottiicceemmii bbuuddee oodd dduubbnnaa ttřříímměěssííččnníí vvýýlluukkaa.. 
LLeettooss ssee ttaakkéé zzaaččnnee ssttaavvěětt nnoovvýý mmoosstt vv ČČeerrvveennéé nnaadd
VVllttaavvoouu nnaa PPíísseecckkuu..

Informovala o tom Správy železnic RRaaddkkaa PPiissttoo--
rriiuussoovváá. Na úseku ze Sudoměřic do Votic, dlouhém
19 kilometrů, bude nově dvoukolejný provoz. Stavba
začala v květnu 2018, skončí v roce 2023. »Už letos
ale vlaky začnou využívat přibližně devatenáct kilo-
metrů prakticky nové trati, v drtivé většině vedené po
přeložce. Její dominantami jsou tři viadukty v okolí
Heřmaniček, dva tunely Deboreč a Mezno, jedna
nová stanice a pět nových zastávek,« řekla mluvčí.

První vlak projede po nové trati prvního července.
Cestující čeká kvůli stavbě od 2. dubna do 30. června
nepřetržitá výluka. Potom se bude jezdit po jedné
koleji, dvoukolejný provoz začne 1. září. Součástí
úseku bude železniční most u Heřmaniček, dlouhý
240 metrů. Náklady na stavbu úseku jsou 6,7 mi-
liardy korun.

Od září se začne jezdit částí koridoru Soběslav -
Doubí. Správa železnic na ní pracuje od srpna 2019.
Místo jednokolejné trati bude nová dvoukolejná,

povede částečně souběžně s dálnicí D3. Bude dlouhá
8,8 km, nahradí současnou zastaralou jednokolejnou
trať. Vzniknou dvě nové zastávky a několik mostů
přes potoky a rybník. Práce za 4,8 mld. Kč skončí
letos v listopadu. Provoz po jedné koleji začne 1. září,
po obou kolejích se bude jezdit od 30. listopadu.

»Staví se nová dvoukolejná trať s plánovanou
rychlostí 200 km/hod., která nahradí současnou jed-
nokolejnou trať, na které se rychlost pohybuje mezi
osmdesáti a sto kilometry v hodině,« uvedla mluvčí.
Součástí stavby budou 370 m dlouhý Zvěrotický
tunel, 832 m dlouhá estakáda přes údolí Černovické-
ho potoka, estakáda přes Kamenný rybník dlouhá
263 m a přeložka silnice II/135. Vznikne i zastávka
Myslkovice. Dělníci teď hlavně dělají výkopové
práce, zakládají násypová tělesa, také betonují
výjezdový portál Zvěrotického tunelu.

V roce 2023 chce SŽ začít razit Chotýčanský tunel.
»Budou to dva tunely, máme dohody s místními
zastupiteli,« řekl loni generální ředitel Správy želez-
nic JJiiřříí SSvvoobbooddaa. Až bude celý koridor hotový, 
podle odhadů v roce 2028, jízda z Prahy na jih 
potrvá hodinu a půl, rychlost by mohla být až 
200 km/hod.

Loni v prosinci zahájila Správa železnic přípravné
práce jako kácení dřevin pro nový železniční most

u Červené nad Vltavou na Písecku. S rozpětím oblou-
ku 156 m bude jedním z největších v České republi-
ce, dlouhý bude 316,3 m. Most postaví za 543,6 mi-
lionu Kč Metrostav, práce by měly skončit v říjnu

2024, sdělil již dříve mluvčí Správy železnic DDuuššaann
GGaavveennddaa. Trať vede nad nádrží Orlík. Původní most
z konce 19. století se stal kulturní památkou a nesmí
se zbourat, což Správa železnic původně plánovala.

Hnědouhelná elektrárna Chvaletice FFOOTTOO -- kkooppooss..cczz

Zátěžové zkoušky estakády na koridoru Sudoměřice – Votice FFOOTTOO –– SSpprráávvaa žžeelleezznniicc
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- mmoonneeyy..hhoowwssttuuffffwwoorrkkss..ccoomm

NNeejjvvííccee eelleekkttřřiinnyy vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee ssee lloonnii vv lliissttooppaadduu ii pprroossiinn--
ccii vvyyrráábběělloo zz hhnněěddééhhoo uuhhllíí.. VV pprroossiinnccii 22002211 ččiinniill ppooddííll hhnněěddééhhoo
uuhhllíí nnaa cceellkkoovvéé vvýýrroobběě eelleekkttřřiinnyy 4411,,22 pprroocceennttaa aa vv lliissttooppaadduu 
3388,,88 %%.. NNaa ddrruuhhéémm mmííssttěě bbyyllyy jjaaddeerrnnéé eelleekkttrráárrnnyy,, kktteerréé ssee nnaa
cceellkkoovvéé vvýýrroobběě eelleekkttřřiinnyy vv ttuuzzeemmsskkuu ppooddíílleellyy vv pprroossiinnccii zz 3333,,99 %%
aa vv lliissttooppaadduu zz 3355,,55 %%..

I KDYBYCHOM MĚLI VYŠŠÍ VÝKON
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, 

V ZIMĚ BY TO MOC NEPOMOHLO.



Grayové zpráva neříká všechno
NNěěkktteerráá sseettkkáánníí vv ssííddllee aa úúřřaadduu bbrriittsskkééhhoo pprreemmii--

éérraa BBoorriissee JJoohhnnssoonnaa ((nnaa ssnníímmkkuu)) vv DDoowwnniinngg SSttrree--
eett bběěhheemm kkoorroonnaavviirroovvýýcchh uuzzáávvěěrr ppřřeeddssttaavvoovvaallaa
vváážžnnáá sseellhháánníí kkllííččoovvýýcchh lliiddíí vvee vvlláádděě aa nneemměěllaa ssee
kkoonnaatt.. VVyyppllýývváá ttoo zzee zzpprráávvyy zz iinntteerrnnííhhoo vvyyššeettřřoovváá--
nníí úúřřeeddnniiccee SSuuee GGrraayyoovvéé,, kktteerroouu vvččeerraa zzvveeřřeejjnniillaa
bbrriittsskkáá vvllááddaa..

»Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany,
aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je
některé chování kolem těchto shromáždění těžko
ospravedlnitelné,« uvádí zpráva. »Přinejmenším
některá z těchto shromáždění představují vážné
selhání při dodržování vysokých standardů, které
se čekaly od lidí pracujících v centru vládního
dění, i standardů, které se očekávaly od všech oby-
vatel Británie,« píše Grayová. Ve zprávě, jež má 12
stran, se také uvádí, že některé akce v Downing
Street neměly být povoleny a jiné »neměly mít
takový vývoj«. Grayová dospěla k závěru, že
zahrada v sídle premiéra »byla využívána ke shro-
mážděním bez jasného povolení či dohledu, což

nebylo vhodné«. Upozorňuje, že nadměrná konzu-
mace alkoholu na pracovišti není vhodná v žádném
okamžiku. V dokumentu se uvádí, že někteří
zaměstnanci chtěli vznést pochybnosti nad večírky,
které se v rezidenci konaly, ale nemohli tak učinit. 

Policie oznámila, že zahájila vyšetřování někte-
rých událostí, aby posoudila, zda nebyl spáchán
trestný čin. Požádala, aby se zpráva zmiňovala »jen
minimálně« o událostech, které prošetřuje. Grayo-
vou žádost policie velmi limitovala v tom, co může
ve zprávě sdělit. »Bohužel to nutně znamená, že
jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto udá-
lostech říci. Nyní není možné poskytnout smyslupl-
nou zprávu, jež by obsahovala a analyzovala roz-
sáhlé faktické informace, které se mi podařilo shro-
máždit,« píše úřednice. »Z těchto událostí je třeba
vyvodit významné poučení, kterým se musí oka-
mžitě zabývat celá vláda. Není třeba čekat na ukon-
čení policejního vyšetřování,« uvádí v závěru zprá-
vy autorka. Johnson kvůli večírkům čelí nejvážněj-
šímu ohrožení svého premiérského postu. ((ččttkk))

USA diktují, poslušný Londýn hrozí
PPřřeessttoožžee MMoosskkvvaa ooppaakkuujjee,, žžee

nneecchhyyssttáá iinnvvaazzii nnaa UUkkrraajjiinnuu,,
BBrriittáánniiee zznnoovvuu ppooddppoořřiillaa vváálleečč--
nniicckkoouu ššttvvaanniiccii ZZááppaadduu.. VVččeerraa
oozznnáámmiillaa,, žžee vv ppřřííppaadděě nnoovvýýcchh
rruusskkýýcchh »»kkrrookkůů pprroottii UUkkrraajjiinněě««
bbyy ssaannkkccee mmíířřííccíí nnaa ppooddnniikkyy
aa oossoobbyy ss nneejjuužžššíímmii vvaazzbbaammii nnaa
KKrreemmll jjeeššttěě zzppřřííssnniillaa.. ŘŘeekkll ttoo
nnáámměěsstteekk mmiinniisstteerrssttvvaa ffiinnaannccíí
SSiimmoonn CCllaarrkkee.. ZZáárroovveeňň ssee ooččee--
kkáávváá ppřřeeddlloožžeenníí nnáávvrrhhuu zzáákkoonnaa,,
kktteerrýý bbyy uummoožžnniill rroozzššíířřeenníí pprroottii--
rruusskkýýcchh ssaannkkccíí.. KKrreemmll ttoo ppoovvaa--
žžuujjee zzaa »»úúttookk pprroottii rruusskkéémmuu bbyyzz--
nnyyssuu««..

»Jasně říkáme, že pokud
Rusko podnikne další kroky
proti Ukrajině, pak dál zpřísníme
sankční režim mířící na podniky
a lidi s nejbližšími vazbami na
Kreml,« hrozil Clarke v televizi
Sky News. Vyjádření navazuje
na opakovaná vyhrožování
Západu, že za případné nové
napadení Ukrajiny Moskva
zaplatí obrovskou cenu. Podrob-
nosti kolem sankcí však vychá-
zejí najevo, takže je známo, že
velká pozornost je věnována
hlavně dopadům na plynovod
Nord Stream 2, o jehož »nespuš-
tění« jde, či na ruské banky
a také případným sankcím proti
ruskému prezidentovi Vladimiru
Putinovi. Ty minulý týden nevy-
loučila ani britská ministryně

zahraničí Liz Trussová. Oznámi-
la, že vláda předloží návrh záko-
na o rozšíření palety sankcí,
které Londýn může na ruské
zájmy uvalit. Deník The Times
minulý týden s odvoláním na
nejmenované diplomatické zdro-
je napsal, že činitelé na minister-
stvu zahraničí USA v poslední
době vyjadřují »zděšení a frust-
raci« nad neschopností britské

vlády zakročit proti přílivu rus-
kých peněz. Takže za britskou
aktivitou jako obvykle stojí dik-
tát Washingtonu.

»Útok jedné země na ruský
byznys samozřejmě přinese
odvetná opatření. Ta budou při-
jata výlučně s ohledem na naše
vlastní zájmy, budou vycházet
z našich vlastních zájmů, pokud
to bude zapotřebí,« řekl mluvčí

ruského prezidenta DDmmiittrriijj PPeess--
kkoovv podle agentury TASS. Brit-
ský postup naopak uvítal šéf
ukrajinské diplomacie DDmmyyttrroo
KKuulleebbaa. »Vybízíme partnery
k podniknutí takových akcí,
důležitých k tomu, aby odstraši-
ly ruské elity od unáhlených roz-
hodnutí,« nechal se slyšet před
novináři. »Když si ruští hod-
nostáři uvědomí, že řeč je

o jejich majetku, nemovitostech
a penězích v cizině, kde je mají
tito ruští vlastenci, horké hlavy
v Kremlu vychladnou,« dodal
Kuleba.

Včera se Polsko stalo další
zemí, která se chce podílet na
vyzbrojování Ukrajiny. Nabídlo
jí munici, protože prý je ohrože-
na možnou ruskou invazí. Řekl
to Pawel Soloch, šéf kanceláře
národní bezpečnosti, což je pol-
ský úřad vykonávající pokyny
hlavy státu v oblasti obrany
a bezpečnosti. Varšava nyní čeká
na odpověď z Kyjeva. Nabídla
několik desítek tisíc kusů nábojů

s tím, že jde o »obrannou muni-
ci«, jež bude v případě zájmu
ihned dodána. Bližší podrobnos-
ti o nabídnutém střelivu Soloch
neuvedl. S myšlenkou nejen
politické, ale i vojenské podpory
Ukrajiny přišel podle Solocha
prezident Andrzej Duda po jed-
nání se svým ukrajinským pro-
tějškem Volodymyrem Zelen-
ským a konzultacích s vládou.
Celou záležitost má dotáhnout
do konce ministr obrany Mari-
usz Blaszczak. ((aavvaa,, ččttkk))

Poslanec PiS má dost jejích praktik
PPoollsskkýý eexxmmiinniissttrr zzeemměědděěllssttvvíí,, nnyynníí

ppoossllaanneecc vvllááddnnoouuccíí ssttrraannyy PPrráávvoo aa sspprraa--
vveeddllnnoosstt ((PPiiSS)) JJaann KKrrzzyysszzttooff AArrddaa--
nnoowwsskkii ppoohhrroozziill,, žžee ppooddppoořříí vvyyttvvoořřeenníí
zzvvllááššttnníí vvyyššeettřřoovvaaccíí kkoommiissee,, jjeežž bbyy pprroo--
vvěěřřiillaa ppooddeezzřřeenníí zzee ššppeehhoovváánníí ooddppůůrrccůů
vvllááddyy zzaa ppoommooccii iizzrraaeellsskkééhhoo pprrooggrraammuu
PPeeggaassuuss.. UUvveeddll,, žžee mmuu »»rrůůzznníí lliiddéé«« ssdděě--
lliillii,, žžee bbyyll ttaakkéé ooddppoosslloouucchháávváánn vv ddoobběě,,
kkddyy bbyyll vvee vvlláádděě,, aa ttaakk ssee nnyynníí ddoommááhháá
jjaassnnééhhoo vvyyssvvěěttlleenníí..

Koncem loňského roku agentura AP
uvedla, že »počítačoví detektivové« ze
skupiny Citizen Lab působící při uni-
verzitě v Torontu potvrdili, že Pegasus
posloužil k průniku do mobilních tele-
fonů opozice. Mezi postiženými byl
senátor Krzysztof Brejza, který v té
době - před parlamentními volbami -
řídil kampaň hlavního opozičního usku-
pení. »Chci mít v této záležitosti

naprostou jistotu,« řekl Ardanowski
deníku Rzeczpospolita. Dodal, že tato
informace ovlivní jeho další politická
rozhodnutí. »Mám stále větší obavu
o stav státu,« uvedl bývalý ministr s tím,
že mnoho poslanců konzervativ-
ní PiS sdílí jeho obavy. »Stále
více poslanců se začíná zajímat,
kdo vlastně Polsku vládne,« řekl
Ardanowski. »Chci se jednodu-
še ujistit, že moc v Polsku patří
demokraticky zvolené parlamentní vět-
šině, a ne nějakým smutným pánům,
kteří za scénou tahají za nitky,« dodal.

Ardanowski měl podle agentury PAP
pravděpodobně na mysli ministra vnitra
a koordinátora zpravodajských služeb
Mariusze Kaminského a jeho náměstka
Macieje Wasika. Oba byli v roce 2015
nepravomocně odsouzeni ke třem letům
vězení za zneužití pravomoci během

předchozí vlády PiS. Ještě než soud roz-
hodl o jejich odvolání, tehdy nově zvo-
lený prezident Andrzej Duda, spojenec
PiS, oba omilostnil s argumentem, že
lidé, kteří bojují s korupcí, »si zaslouží

zvláštní ochranu«, napsala PAP. Arda-
nowski řekl, že pokud nedostane poža-
dovaná vysvětlení, bude hlasovat pro
zřízení parlamentní vyšetřovací komise,
jak ji požaduje opozice, ale odmítá PiS.

»Věřím, že se případ nezamete pod
koberec,« řekl Ardanowski. Odvolal se
na slova předsedy PiS Jaroslawa Kac-
zyňského, který nakonec přiznal
a potvrdil zakoupení programu Pegasus

pro polské služby, a Kaczyňského nej-
bližšího spolupracovníka Marka Suské-
ho, že Pegasus »mohl být« nasazen na
»několik stovek lidí« ročně. Takže se
pilně odposlouchávalo. Podle Arda-

nowského mohli být špehová-
ni i další politici PiS, ministři
a poslanci, bez konkrétních
obvinění a bez svolení soudu.
Doufá, že stranické špičky
mu poskytnou vysvětlení

ještě před hlasováním o zřízení vyšetřo-
vací komise. »Pokud je nedostanu, budu
hlasovat pro zřízení komise. Myslím, že
v tomto záměru nejsem sám,« dodal.
Polská média připomínají, že Arda-
nowski se jako ministr stýkal s předse-
dou rolnického hnutí Agrounia Micha-
lem Kolodziejczykem, kterého podle
expertů z Citizen Lab rovněž špehoval
program Pegasus. ((aavvaa,, ččttkk))

Tálibán otvírá univerzity
IIssllaammiissttiicckkéé hhnnuuttíí TTáálliibbáánn

vvllááddnnoouuccíí vv AAffgghháánniissttáánnuu oodd
úúnnoorraa zznnoovvuu ootteevvřřee uunniivveerrzziittyy,,
oozznnáámmiill vv nneedděěllii ttaammnníí mmiinniissttrr
šškkoollssttvvíí.. NNeezzmmíínniill vvššaakk,, zzddaa ssee
kkee ssttuuddiiuu bbuuddoouu mmooccii vvrrááttiitt
ii žžeennyy.. VVyyssookkéé šškkoollyy bbyyllyy
vv AAffgghháánniissttáánnuu uuzzaavvřřeennyy lloonnii
vv llééttěě,, kkddyy hhnnuuttíí ppřřeevvzzaalloo mmoocc
vv zzeemmii..

Univerzity se v teplejších
provinciích otevřou od 2.
února, ty v chladnějších regio-
nech od 26. února, řekl na tis-
kové konferenci v Kábulu
ministr. Neupřesnil však, jaké
podmínky mají panovat pro
ženy, ani zda studentkám
návrat islamisté vůbec umožní.
Činitelé Tálibánu po převzetí
moci navrhovali, že by pro
ženy mohly být zřízeny třídy
oddělené od mužů. V zemi jsou
od srpnové bleskové ofenzivy,
na jejímž konci Tálibán opět po
více než 20 letech převzal kon-
trolu nad zemí, otevřeny jen
střední školy. Navštěvovat je
mohou pouze chlapci. Studenty
přivítaly zpět i některé soukro-
mé univerzity, ženy a dívky se
však v mnoha případech ke stu-
diu vrátit nemohly.

Studium žen
podmínkou

Zahraniční vlády kabinet
Tálibánu neuznávají kvůli
minulosti radikálního hnutí.
Ani po nedávných jednáních
v norském Oslu. Návrat žen ke
studiu je však jedním z jejich
požadavků ve vyjednávání

o zahraniční podpoře Afghá-
nistánu a uvolnění zmrazených
afghánských kont. Země závis-
lá na zahraniční pomoci je nyní
na pokraji humanitární a eko-
nomické krize. Před zhoršují-
cími se podmínkami 39 milio-
nů obyvatel stále varuje OSN,
naposledy ve zprávě generální-
ho tajemníka organizace Antó-
nia Guterrese pro Radu bez-
pečnosti OSN. Guterres v ní
mj. doporučuje restrukturaliza-
ci mise OSN včetně vytvoření
nové jednotky dohlížející na
dodržování lidských práv. 

Zprávy o zabíjení
a dalších přečinech
Mise zároveň získala řadu

»věrohodných zpráv o zabíje-
ní, nucených zmizeních a dal-
ších přečinech« týkajících se
činitelů předchozí afghánské
vlády, členů afghánských
ozbrojených složek a lidí, kteří
pracovali pro zahraniční jed-
notky. Tálibán přitom po pře-
vzetí moci vyhlásil všeobec-
nou amnestii. Mise OSN iden-
tifikovala důvěryhodné zprávy
ohledně zhruba 100 zabitých
lidí z těchto skupin od 15.
srpna 2021, přičemž více než
dvě třetiny z nich údajně padly
do rukou Tálibánu a jeho spo-
jenců. Další podle OSN důvě-
ryhodné zprávy hovoří
o mimosoudních popravách
nejméně 50 lidí, kteří podle
všeho patřili k místní odnoži
teroristické skupiny Islámský
stát. ((aavvaa,, ččttkk))

Atmosféru války vyvolávají a udržují i místní obyvatelé blízko Kyjeva, kteří nacvičují zacházení
se zbraněmi. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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ÚTOK IZRAELE

NA SUVERÉNNÍ STÁT
SSyyrrsskkáá pprroottiivvzzdduuššnnáá oobbrraannaa

sseessttřřeelliillaa iizzrraaeellsskkéé rraakkeettyy mmíířřííccíí
ddoo bbllíízzkkoossttii hhllaavvnnííhhoo mměěssttaa
SSýýrriiee –– ddoo DDaammaašškkuu.. SS ooddkkaazzeemm
nnaa aarrmmááddnníí zzddrroojj ttoo vvččeerraa uuvveeddllaa
ssyyrrsskkáá ssttááttnníí mmééddiiaa..

Podle syrského zdroje způso-
bilo sestřelení raket jisté materi-
ální škody. Izraelská armáda
událost podle agentury Reuters
jako obvykle odmítla komento-
vat. Izrael od začátku občanské
války v Sýrii v roce 2011 podni-
kl už stovky útoků na cíle nachá-
zející se na území jiného suve-
rénního státu – na území kontro-
lovaném vládou syrského prezi-
denta Bašára Asada, ale jen zříd-
ka takové operace přiznává nebo
o nich diskutuje. Některé nálety
v minulosti mířily dokonce i na
mezinárodní letiště v Damašku.
Tel Aviv, když už na tyto své
zásahy reaguje, tak tvrdí, že si za
cíl bere základny milicí spřátele-
ných s Íránem, jako je libanon-
ské hnutí Hizballáh, které vysílá
bojovníky do Sýrie, kde stojí na
Asadově straně. Izraelští politici
stále opakují, že nedovolí Sýrii,
aby se stala předmostím Íránu,
který Tel Aviv považuje za
úhlavního nepřítele. ((aavvaa,, ččttkk))

KLDR POTVRDILA

NEJVĚTŠÍ TEST
KKLLDDRR ppoottvvrrddiillaa nneedděěllnníí tteesstt

bbaalliissttiicckkéé rraakkeettyy ssttřřeeddnnííhhoo ddoolleettuu
HHwwaassoonngg--1122,, oo nněěmmžž iinnffoorrmmoo--
vvaallaa mmiinniisstteerrssttvvaa oobbrraannyy JJaappoonn--
sskkaa aa JJiižžnníí KKoorreejjee.. ŠŠlloo oo sseeddmmoouu
zzkkoouušškkuu oodd zzaaččááttkkuu rrookkuu
aa vvzzhhlleeddeemm kk ppoouužžiittéé rraakkeettěě
ii oo nneejjvvěěttššíí,, jjaakkýý SSeevveerrnníí KKoorreeaa
ppooddnniikkllaa oodd rrookkuu 22001177..

»Zkouška byla provedena za
účelem selektivní inspekce rake-
ty země-země středního a dlou-
hého doletu Hwasong-12 a ově-
ření celkové přesnosti tohoto
systému,« napsala KCNA. Podle
Soulu se raketa vznesla do výšky
asi 2000 kilometrů a uletěla
kolem 800. Odpálena byla
v 07.52 místního času (sobotních
23.52 SEČ) z provincie Čagang-
do, sousedící s Čínou, a dosáhla
až šestnáctinásobné rychlosti
zvuku. Severokorejci raketu
Hwasong-12 poprvé ukázali při
vojenské přehlídce 14. dubna
2017 a o měsíc později ji poprvé
otestovali. KCNA napsala, že
odpálení střely proběhlo s ohle-
dem na bezpečnost okolních
států. Na testovací hlavici byla
podle agentury připevněná
kamera, která z vesmíru pořídila
snímky KLDR a okolí. Je to
podle analytiků poprvé od roku
2017, kdy země podobné snímky
pořídila.

NA FLORIDĚ

PADALI LEGUÁNI
CChhllaaddnnéé ppooččaassíí ppoottrrááppiilloo

oo vvííkkeenndduu ii oobbyyvvaatteellee jjiinnddyy sslluunn--
nnéé FFlloorriiddyy..  TTeepplloottaa uu MMiiaammii
ddoossááhhllaa jjeenn ttřříí ssttuuppňňůů CCeellssiiaa,,
nneejjmméénněě zzaa ppoosslleeddnníícchh 1122 lleett..
ZZiimmnníí ppooddmmíínnkkyy nnaarruuššiillyy žžiivvoott
fflloorriiddsskkýýcchh lleegguuáánnůů,, kktteeřříí ssii zzaa
bběěžžnnýýcchh ookkoollnnoossttíí lleebbeeddíí vv kkoorruu--
nnáácchh ssttrroommůů.. PPřřii nníízzkkýýcchh tteepplloo--
ttáácchh aallee oommeezzíí žžiivvoottnníí ffuunnkkccee
aa ppaaddaajjíí zzee ssttrroommůů kk zzeemmii,, ppííššee
AAPP..

Teploty blížící se bodu mrazu
jsou na Floridě, v nejteplejším
státě USA, vzácné. Zemědělci
proto museli kvůli počasí ochrá-
nit úrodu citrusů, jahod a rajčat.
Leguáni se žádné pomoci
v chladném počasí nedočkají -
ale nejspíš ji ani nepotřebují.
Tento invazivní druh si život
v sluncem zalité jižní Floridě
oblíbil, když ale teplota klesne
pod čtyři stupně Celsia, nastane
u nich jakási hibernace a ještěři
spadnou k zemi. Většinou je pak
probudí teplo slunečních paprs-
ků, když se počasí umoudří.
Národní meteorologická služba
o víkendu ve městě West Palm
Beach na březích Atlantiku
naměřila okolo tří stupňů.
V severněji položeném přímoř-
ském Vero Beach teplota spadla
těsně pod bod mrazu a vyrovna-
la tak rekord z roku 1978.

AFÉRA PEGASGATE PRAVICOVOU
PIS ZŘEJMĚ ROZVRÁTÍ. 

VŠICHNI SE BUDOU PODEZŘÍVAT
A OSOČOVAT NAVZÁJEM.

LONDÝN SE NEPOUČIL, 
KDYŽ NA PŘÍKAZ AMERIČANŮ

LHAL KVŮLI ZÁMINCE
PRO INVAZI DO IRÁKU.



Závěť Hanse Modrowa: Poslední šance
Předseda Rady starších strany Die Linke. varuje před ztroskotáním strany

PPřřeeddsseeddaa RRaaddyy ssttaarrššíícchh
aauutteennttiicckkéé lleevviiccoovvéé ssttrraannyy DDiiee
LLiinnkkee.. HHaannss MMooddrrooww nneeddáávvnnoo
zzaassllaall ssppoolluuppřřeeddsseeddkkyynníímm
ssttrraannyy SSuussaannnnee HHeennnniigg--WWeellll--
ssoowwoovvéé aa JJaanniinnee WWiisssslleerroovvéé
ddooppiiss,, jjaakkoouussii ppoolliittiicckkoouu
zzáávvěěťť.. ZZvveeřřeejjnniillyy hhoo lliissttyy
JJuunnggee WWeelltt aa NNeeuueess
DDeeuuttsscchhllaanndd jjaakkoo ppřřííssppěěvveekk
kk ddiisskkuussii ppřřeedd lleettnníí kkoonnffeerreennccíí
ssttrraannyy vv EErrffuurrttuu..

Milá Susanne, milá Janine,
poprvé po mnoha letech

jsem se držel stranou tiché
vzpomínkové akce v Berlíně-
Friedrichsfelde a nemohl jsem
uctít ty, na jejichž bedrech
naše strana stojí, spolu s vámi
a mnoha dalšími. Nechyběl
jsem z politických důvodů,
jako někteří jiní, ale ze zdra-
votních důvodů: byl jsem
v nemocnici. Lékařské dia-
gnózy nejsou zrovna příznivé,
takže si myslím, že je načase
dát si věci do pořádku. Proto
tento dopis. Zároveň by to měl
být můj příspěvek do diskuse
před stranickou konferencí
v Erfurtu.

Strana Die Linke., jež vzešla
z WASG a PDS, a ta zase ze
SED, která měla organizační
kořeny v KPD a SPD, se
nachází v kritické situaci.
K tomu nedošlo až v důsledku
katastrofálního výsledku ve
volbách do spolkového parla-
mentu. Výsledek pouze zvidi-
telnil vnitřní konstituci. Pokud
strana nebude mít jasno v tom,
co zastupuje a jaké je její
poslání, nebudou mít jasno ani
voliči. Proč mají dávat svůj

hlas straně, jejímž primárním
zájmem se zdá být sestavení
vlády s SPD a Zelenými? To,
že tato myšlenka ve vedení
a mezi volenými představiteli
zjevně dominuje, není připiso-
váno ani jednáním jednotli-
vých soudružek a soudruhů,
ani výsledkem jediného chyb-
ného rozhodnutí. Je to výsle-
dek mnoha let, desetiletí vývo-
je. Kdy tento proces začal
a kdo je za něj zodpovědný, je
stejně těžké odpovědět, jako
na otázku, zda by bylo možné
reálný socialismus zachránit
po XX. stranickém sjezdu
KSSS v roce 1956 nebo
s Pražským jarem 1968. To
nevíme.

Vše na zkoušku
Známe však demokratická

pravidla hry. Zapletli jsme se
s nimi, stejně jako musíme
uznat společenskou realitu, ať
se nám to líbí, nebo ne. Už

BBiissmmaarrcckk věděl a podle toho
jednal: »Musíme se zabývat
realitou, a ne fikcemi.«
K demokratickým pravidlům
hry patří, že po drtivé porážce
musí být vše podrobeno
zkoušce. Kritické sebedotazo-
vání nutně zahrnuje osobní
údaje. Protože pokud všichni
odpovědní zůstanou ve funk-
cích, vše ostatní zůstane při
starém. Nestačí okusovat křídu
a slibovat, že se zlepšíš. Šavel
vybavený politickým mandá-
tem se dosud ještě nikdy nestal
Pavlem. To byla biblická
legenda.

Míra sdílené odpovědnosti
se mezi členy strany liší, ale
největší je mezi těmi, kdo stra-
nu vedou. Federální tajemník
například nese větší odpověd-
nost za volební strategii
a obsah strany než prostý člen
strany – je možno říci: rozho-
dující. Oznámení stranických
vůdců jsou šířena více než
názory členské základny; to,
co se řekne v poslaneckém
klubu, má jiný účinek než asi
například prohlášení Rady
starších. Proto si myslím, že
restart nemůže proběhnout bez
osobních důsledků. Jsem pře-
svědčen, že sjezd strany
v Erfurtu letos v létě je posled-
ní šance, další už nebude.

Ve straně, ze které pochá-
zím, kolovalo heslo jednoty
kontinuity a obnovy, přičemž
každý muž i žena viděli, že
obnova byla v nejlepším pří-
padě fráze, která měla zakrýt
stagnaci. Všichni víme, kam to
nakonec vedlo. Možná se

KKaarreell MMaarrxx přece zmýlil, když
si myslel – cituji HHeeggeellaa - že
dějiny se dějí dvakrát: »jednou
jako tragédie, podruhé jako
fraška«. I když se historie ve
skutečnosti neopakuje, analo-
gie nelze zcela zavrhnout.
Mám dojem, že určité procesy
se v naší straně opakují. SED
se zhroutila, protože vedení
sledovalo svůj kurz samolibě
a arogantně, bez rozpaků
a netečně ignorovalo to, na co
kritická základna narážela.
Tím toto vedení objektivně
zničilo stranu shora. Konec je
znám.

Na konci mých dnů se obá-
vám opakování. Můžeme vidět
politické důsledky ztroskotání
před více než 30 lety ve
východním Německu. Důsled-
ky neúspěchu levicové strany
ovlivní celé Německo a evrop-
skou levici jako celek. Jedno
jako druhé je neopravitelné.
Toho bychom si měli být

vědomi! Neseme proto velkou
zodpovědnost – každá sou-
družka, každý soudruh, i stra-
na jako celek.

Jako předseda Rady starších
jsem si tuto odpovědnost vždy
uvědomoval. Postupovali jsme
v souladu se spolkovými sta-
novami strany: »Rada starších

radí z vlastní iniciativy nebo
na žádost exekutivy strany
k zásadním a aktuálním pro-
blémům politiky strany. Dává
náměty či doporučení a zapo-
juje se do veřejné stranické
debaty s žádostmi o vystoupe-
ní.« Musel jsem však, museli
jsme zažívat, že naše návrhy
a doporučení neměly žádný
viditelný efekt, proto jsem
opakovaně veřejně pokládal
otázku, zda vedení toto gré-
mium vůbec potřebuje. Byli
jsme zjevně nadbyteční
a otravní, což jasně ukazovalo
na ignoranci. Nikdo nepotře-
boval naše zkušenosti.

V západoněmeckých
rukou

Samozřejmě – jako v každé
rodině – je i v naší straně
generační konflikt. Tendence
mladých lidí vnímat rady sta-
rých lidí jako poučování nebo

»vodění za ručičku« mi není
cizí: ostatně jsem byl kdysi
také mladý. K tomuto konflik-
tu se přidává ještě konflikt roz-
dílného původu. Ti, kteří se
narodili a vyrostli na Východě,
zažili jinou socializaci než
soudružky a soudruzi ze Zápa-
du. Socializace zahrnuje:

vzdělání, jazyk, společenské
styky, mentalitu, zkušenosti,
štábní kulturu… To vše s léty
mizí, stejně jako mizí jejich
nositelé. Má to však vliv. Nap-
říč generacemi.

Východní Němci, i to je
nutno říci, nejsou lepšími
lidmi. Jsou jiní. To by mělo
být respektováno jak ve straně
samotné, tak také v její politic-
ké práci. Pokud se tak nestane,
přijde – jak se stalo nedávno –
důsledek ve volbách. Federál-
ní volby se na Východě nevy-
hrávají, ale naopak je tam
můžete prohrát.

Nemohu se ubránit dojmu,
že strana, stejně jako východní
část země, je nyní v rukou
německého Západu. Jejich
zástupci a spojenci udávají
tón. Jako by ve státě neexisto-
vala jednota, já nazývám tento
stav dualitou. A zdá se, že
tomu tak nyní je i ve straně.
Ano, vím, že se změnilo slože-

ní strany, přidalo se mnoho
mladých lidí ze Západu
i Východu. Pocházejí převážně
z měst, a ne z venkova, mají
jiné potřeby a zájmy, než jsme
měli my, když jsme byli
v jejich věku. O to důležitější
je, abychom je informovali,
z jakého hnutí prostoupeného
tradicí jejich/naše strana
pochází, jaké má kořeny a za
co generace bojovaly: totiž ne
za stabilizaci kapitalistického
systému, ale za jeho překoná-
ní.

A charakter systému se
nepoznává pomocí výstřižko-
vé služby a tzv. sociálních
médií, ale z teorie a praxe
a jejich propojení. Nebráním
se proto volání po systematic-
ké politicko-výchovné práci
ve straně. Samozřejmě to není
všelék, ale je to užitečné pro
vidění světa a určení, co je
úkolem strany. I když se jejich
stav neustále mění, charakter
třídní společnosti se nemění.
Zvukomalebnost, anglicismy
a gendery či boj s klimatickou
katastrofou nepřekonají 
sociální rozpory v buržoazně-
kapitalistické společnosti.
Údajné zmizení průmyslového
proletariátu přece nevymazalo
dělnickou třídu. Sociální
výzkum nyní hovoří o proleta-
riátu služeb, a míní ty závislé
zaměstnance, kteří musí praco-
vat za málo peněz, aby mohli
existovat: zdravotní sestry
a pečovatelé, prodavačky
v supermarketech a terénní pra-
covníci v logistických společ-
nostech, zaměstnanci na poště,
v obchodní sféře, v gastronomii
a v cestovním ruchu atd. Podle
nejnovějších studií nyní tvoří
až 60 % zaměstnanců a nejsou
téměř odborově organizováni.
Jsou také dělnickou třídou,
stejně jako přibližně 18 %
zaměstnaných v průmyslo-
vých podnicích. Tyto téměř
čtyři pětiny společnosti se ve

vnímání naší strany téměř
nevyskytují. Není to třída,
není to většina, je to jen okra-
jový jev…

Boj za mír
Neméně nebezpečný je ten

absurdní přístup vůči vnějšímu
světu. Nelze si držet domněle
stejný ideologický odstup ke
všem hnutím a státům. Ti,
kteří se připojují ke kapitalis-
tickým kritikům Ruska a Číny,
Kuby, Venezuely atd., se
objektivně připojují k deklaro-
vaným ekonomickým a poli-
tickým odpůrcům těchto států.
Chceme jim pomoci ve stude-
né válce rozpoutat zmatek
jako ve státech arabského jara,
v Afghánistánu, na Ukrajině
a v dalších státech, kde zuřily
tajné služby a vojenská maši-
nerie Západu…? Samozřejmě,
že nemáme schvalovat vše, co
se děje v jiných zemích. Ale
podle našeho úsudku je nejen
užitečné, ale také nutné při-
jmout perspektivu jiných.
V boji za mír nemůže existo-
vat žádná neutralita.

Křesťansko-evropská kultu-
ra, ze které pocházíme stejně
jako Karel Marx a celý kapi-
talismus, nemůže být měřít-
kem, kterým měříme svět.
Existují kulturní národy, které
jsou tisíce let před námi.
A jsou priority, které stanovil
i WWiillllyy BBrraannddtt:: »Mír není
všechno, ale všechno je nic
bez míru.«

Milá Susanne, milá Janine,
mohu slíbit, že vám v budouc-
nu podobné dopisy posílat
nebudu. Moje síly jsou vyčer-
pány, můžu jen doufat ve
vnoučata, která to vybojují
lépe. Je tam naděje. A ta, jak
víte, umírá poslední.

SS ppoozzddrraavveemm ssoolliiddaarriittyy
HHaannss MMOODDRROOWW,,

BBeerrllíínn,,
1177.. lleeddnnaa 22002222

PPřřeekkllaadd ZZ.. FF..,, JJ.. MMÁÁLLEEKK

Hans Modrow na stranické akci v Lipsku v r. 2018

Řečníkem na berlínské fiestě Cuba Si v r. 2011 FFOOTTOO –– wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg ((22))
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Hans Modrow se narodil před 94 lety v polské Jasienici.
Absolvoval Humboldtovu univerzitu v Berlíně. Byl funkcioná-
řem východoněmecké vládní SED, po pádu Berlínské zdi byl
zvolen ministerským předsedou NDR ve Vládě národní odpo-
vědnosti – všestranické vládě, v níž působili jako ministři bez
portfeje také zástupci mimoparlamentních opozičních uskupe-
ní. V říjnu 1989, v době zostřujících se nepokojů v NDR, se
takto spolu s primátorem Drážďan pokoušel o dialog s opozi-
cí. V SED byl považován za reformátora a sympatizanta poli-
tiky Gorbačovovy perestrojky. Jeho cílem mělo být nicméně
zachování NDR jako samostatného státu (namísto znovusjed-
nocení Německa). V 90. letech byl poslancem Bundestagu. Po
roce 1999 působil jako poslanec Evropského parlamentu, kde
byl mj. zodpovědný za jednání s Českou republikou o jejím
přistoupení k EU. Je čestným předsedou strany Die Linke.
(dříve Strany demokratického socialismu/PDS).



Vraždy a sebevraždy vojáků ukrajinské armády

Vojáci umírají i jen při čekání na vojenskou akci. Páchají sebevraždy
přímo na svých stanovištích standardními zbraněmi. Jen za poslední
měsíc spáchalo sebevraždu nejméně šest vojáků, pět jich pak 27. ledna
zabil spolubojovník v Dněpropetrovsku, jeden byl zabit v Doněcké
oblasti a dva se odpálili. Zřízení praporů teritoriální obrany a další mili-
tarizace země by mohly vést k prohloubení vojenského konfliktu a zvý-
šení počtu obětí.

Střelba na spolubojovníky kvůli šikaně
Zvýšená vojenská hysterie kolem Ukrajiny trvá již téměř měsíc.

Americká média, a dokonce i nejvyšší vedení USA tvrdí, že existuje
»extrémní hrozba invaze« ze strany Ruska. Diplomaté v řadě západních
zemí zahájili postupnou evakua-
ci, národní měna padá, občané
vybírají peníze ze svých účtů,
takže hrozí zhroucení bankovní-
ho systému…

V noci na 27. ledna zastřelil
příslušník ukrajinské Národní
gardy na stanovišti v závodě Juž-
maš pět svých spolubojovníků,
včetně jedné ženy, a zranil dal-
ších pět civilních zaměstnanců.

Národní garda je vnitřní armá-
dou a jednotky Národní gardy se
aktivně zapojily do vojenských
operací v Doněcku a disponují
celým komplexem pozemních
armádních zbraní. Muž, který
zastřelil své spolubojovníky, je
21letý rusky mluvící mladík
z Oděské oblasti, který před
dvěma měsíci zastavil rvačku
v jednotce a nahlásil ji svým nad-
řízeným.

Jeho nadřízení zcela ignorova-
li oznámení o nezákonných vzta-
zích v jednotce a jeho kolegové
na to reagovali šikanou. Počkal si
tedy na vhodný okamžik – a vykonal svou pomstu. Nelituje toho, co
udělal. Na videu ze zadržení mluví o tom, co se stalo, klidně, jednodu-
še, s detaily, někdy se usmívá, což naznačuje, že to udělal záměrně.

Počet sebevražd vzrostl
Ukrajinská armáda ještě před zapojením do bojů v Donbasu trpěla

velkými ztrátami kvůli sebevraždám, ke kterým docházelo v jednot-
kách mezi vojáky. Počet vojáků, kteří v letech 2014 až 2019 ukončili
svůj život na vlastní pěst, přesáhl 800, tedy celý armádní pluk.

V roce 2018 BBC uvedla, že v aktivní ukrajinské armádě spáchají
sebevraždu 2-3 vojáci týdně. Jako možný důvod se tehdy uváděl stres
z vojenských operací. V témže roce poslanec a člen profilového výbo-

ru Oleksandr Treťjakov uvedl, že 1000 vojáků spáchalo sebevraždu
poté, co se již vrátili do civilu.

V roce 2019 byly statistiky sebevražd v ukrajinské armádě zcela
skryty. V roce 2021 generální štáb odmítl z »morálních a etických
důvodů« informovat o počtu sebevražd v ukrajinské armádě.

Během poslední vojenské hysterie začal počet sebevražd stoupat
i podle oficiálních zpráv, což nelze zastírat.

Loni 13. prosince se zastřelil voják v Doněcké oblasti, 23. prosince
se v noci na stanovišti zastřelil smluvní voják v Luhanské oblasti 
a 29. prosince spáchal sebevraždu standardní zbraní další voják
v zóně ATO.

Na nový rok 3. ledna se na stanovišti u Doněcku zastřelil další voják.
O týden později, 9. ledna, tam jeden z vojáků spáchal sebevraždu.
Mezitím 6. ledna, rovněž v Doněcké oblasti, zastřelil voják svého spo-
lubojovníka a pokusil se to zamaskovat jako sebevraždu. O pět dní

později se dva vojáci vyhodili do povětří při dobývání území od »sepa-
ratistů«.

Dne 18. ledna ukončil svůj život voják v Luhanské oblasti, který si
podobným způsobem přiložil k bradě útočnou pušku kalašnikov.

Podle oficiálních zpráv se jen v zóně ATO za měsíc zabilo šest lidí,
dva spáchali sebevraždu a jeden byl zavražděn. Mám na mysli pouze
zónu spojenou s bojovými operacemi, a to právě v období vojenské
hysterie.

Vojenský terbat do každého města
V očekávání plnohodnotné invaze ruských vojsk se Ukrajina rozhod-

la přijmout zákon o územní obraně. Tento zákon byl silně podporován
Spojenými státy aVelkou Británií. Každému je jasné, že Ukrajina nebu-
de schopna ustát střet s ruskou armádou, ale ukrajinská armáda je
v pozici, kdy může způsobit maximální škody zavedením partyzánské
války. To je kalkulace, která vychází z tvrzení, že Rusko se chystá oku-
povat Ukrajinu v plném slova smyslu – se zavedením vojenské správy
a vpádem statisíců vojáků.

Národní garda, kde jeden z vojáků zabil pět lidí a dalších tolik zranil,
jsou regulérní vnitřní jednotky s bojovými zkušenostmi, předpisy, aka-
demií, zásobami a všemi atributy regulérních jednotek. Územní obrana
je v životě země novým fenoménem. K něčemu podobnému došlo
v roce 2014, kdy byly spontánně vytvořeny územní prapory, které byly
později začleněny do ministerstva vnitra.

Za bojů v Donbasu se tyto teritoriální prapory vyznamenaly tzv. ilo-
vajským kotlem, z něhož uprchly, rabováním, násilím na civilním oby-
vatelstvu a protežováním nelegálního obchodu, včetně zbraní a drog.
Představitelé teritoriálního praporu Ajdar se vyznačovali vraždami rus-
kých novinářů, krádežemi zemědělské techniky a dalšími loupežemi,

prapor Azov byl
později britským tis-
kem označován za
neofašistickou interna-
cionálu, prapor Torná-
do byl rozpuštěn za
mučení, znásilňování,
neposlušnost, týrání
civilistů a vraždy.

Tyto zkušenosti
však nestačily
a budoucí teritoriální
prapory bylo rozhod-
nuto rekonstruovat.
Tyto jednotky jsou
nyní legálně zřizovány
ve všech oblastech
a v Kyjevě. Zákon sta-
noví, že v každé oblas-
ti a navíc v každém
městě s více než 900
tisíci obyvateli musí
být vytvořeny brigády
územní obrany. Kromě
toho se v každém okre-
se a v každém správ-
ním středisku regionu

zřizují prapory teroristické obrany. Celkem tedy bude působit 25 brigád
a více než 150 praporů.

To znamená, že kromě pravidelné armády budou do téměř vojen-
ských operací tak či onak vtaženy další desítky tisíc ukrajinských obča-
nů, protože tyto prapory nemohou sloužit jako aktivní vojáci nebo pří-
slušníci pořádkových sil. Každý člen tohoto terbatu bude mít přiděle-
nou zbraň a bude smět používat své vlastní registrované zbraně. 

Podle zákona může dobrovolník usmrtit osobu, a to i loveckou zbra-
ní, při plnění úkolů územní obrany v sebeobraně, jakož i »za účelem
plnění úkolů k odražení ozbrojené agrese proti Ukrajině a při provádě-
ní činností k zajištění národní bezpečnosti a obrany, konkrétně k ochra-
ně civilního obyvatelstva anebo civilních objektů před napadením;

k osvobození ukořistěných objektů nebo
k zabránění jejich ukořistění, jakož
i k zastavení jednání osob, které představu-
jí, nebo mohou představovat nebezpečí pro
účastníky územní obrany nebo jiné osoby.«
Kdo představuje nebezpečí pro účastníky
obrany proti terorismu, určí s největší prav-
děpodobností účastníci »obrany proti tero-
rismu«.

Skupiny místních elit na místě se k vytvá-
ření takových oddílů hlásí především proto,
že se jedná o legalizované vojenské skupiny
na ochranu jejich majetku. Legalizované
smrtící použití zbraní u těchto dobrovolnic-
kých jednotek je vágní a může být vykládá-
no velmi široce. Například pokus o přepa-
dení určitého objektu – továrny, závodu,
tepelné elektrárny – by mohl být považován
za bezpečnostní hrozbu. V roce 2015 byl
dokonce Rinat Achmetov nucen platit stati-
síce dolarů měsíčně pluku Azov, který stře-
žil jeho majetek včetně tepelných elektrá-
ren. Ve skutečnosti se jedná o nepravidelné
miniarmády se zbraněmi a značnou mírou
sebeorganizace a samosprávy.

A konečně, když Putin nezaútočí a neo-
kupuje Ukrajinu, což se pravděpodobně
stane, co budou tyto desetitisíce lidí dělat?

Kam budou směřovat svůj obranný zápal, až nebude třeba vést party-
zánskou válku proti pravidelným jednotkám? Nebezpečí, že vytvoření
takových praporů pouze posílí vojenský konflikt a povede k jeho rozší-
ření dovnitř, je větší než ruská invaze v plném rozsahu, jejíž hysterie již
ukrajinskou armádu ničí. VVaassiilliijj MMUURRAAVVIICCKKIIJJ,, 

uukkrraajjiinnsskkýý nnoovviinnáářř

Tyto věci nemůžeme ignorovat. Lidský život nemá v kapitalismu
žádnou hodnotu a války řeší jen zájmy těch, kteří parazitují na všem,
a společnost je jim ukradená. Zajímají je hlavně zisky, ovládání nad-
hodnoty, a hlavně samotná moc. Bránit se musíme, ale dokážeme to,
jen když si uvědomíme, že je nutné se skutečně společně postavit nej-
horšímu zlu. Musíme ale o těchto věcech vědět a také tyto informace
předávat, aby i ostatní se k nám mohli připojit. RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO

FFOOTTOO -- ((zzaa)) 
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JJee mmii ttoo llííttoo aa nneemmoohhuu ssii ppoommooccii,, rráádd bbyycchh nnaaššiimm ččtteennáářřůůmm
ppřřiinneessll ssppííššee zzpprráávvyy oo nněěččeemm,, ccoo bbyy nnááss ppoovvzzbbuuddiilloo aa oobboohhaattii--
lloo nněěččíímm kkrráássnnýýmm.. JJssoouu uurrččiittěě ttaakkoovvéé vvěěccii,, aallee bboohhuužžeell ppoovvaa--
žžuujjii zzaa nnuuttnnéé rreeffeerroovvaatt oo vvěěcceecchh sskkuutteeččnněě ssmmuuttnnýýcchh,, ii oo vvěěcceecchh,,
kktteerréé ssee nniikkddee jjiinnddee vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee vv žžááddnnéémm ččeesskkéémm ddeenníí--
kkuu nneeddoovvííttee,, jjeeddiinněě vv HHaallóó nnoovviinnáácchh.. AAnnoo,, ššiikkaannaa,, tteerroorr mmllaa--
ddýýcchh lliiddíí ooddvveeddeennýýcchh,, mmoobbiilliizzoovvaannýýcchh,, nneebboo ii ddoobbrroovvoollnněě
vvssttoouuppiivvššíícchh ddoo uukkrraajjiinnsskkéé aarrmmááddyy,, zzppůůssoobbuujjee ttěěmmttoo mmllaaddýýmm
cchhllaappccůůmm ttaakkoovváá ttrraauummaattaa,, žžee ppřřiicchháázzeejjíí ss nneejjbbrruuttáállnněějjššíímm
řřeeššeenníímm,, aa ttíímm jjee sseebbeevvrraažžddaa nneebboo vvrraažžddaa ttrrýýzznniitteellůů.. VV uukkrraajjiinn--
sskkéé aarrmmáádděě jjee ttoo ddlloouuhhooddoobbáá vvěěcc.. OOdd cchhvvííllee,, kkddyy jjsseemm ssee ppoopprr--
vvéé vvrrááttiill zz UUkkrraajjiinnyy vv rrooccee 22001144,, jjsseemm ččaassttoo ččeettll oo ttěěcchhttoo ttrraaggéé--
ddiiíícchh.. AAllee vv ppoosslleeddnníí ddoobběě jjee ttoo nneeúúnnoossnnéé,, aa ttaakk jjsseemm ppoopprroossiill
VVaassiilliijjee,, aaťť nnáámm ttyyttoo vvěěccii ppřřiibbllíížžíí.. TTaakkžžee zzddee mmááttee cceelloouu rreeppoorr--
ttáážž.. MMyyssllíímm,, žžee vv ddoobběě,, kkddyy nnaaššee vvllááddaa pprroovvookkuujjee aa ppllnníí rroollii
vváálleeččnnééhhoo ššttvvááččee,, ttoo zzvveeřřeejjnniitt mmuussíímmee.. ((bbrroomm))



POČASÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DDNNEESS bude zataženo až oblačno, místy sněžení nebo sněhové pře-
háňky, na horách četnější. K večeru od severozápadu sněžení postup-
ně na celém území, na horách vydatnější. Během dne v polohách pod
300 m, večer pod 500 m i srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší
denní teploty 00 aažž 44 °°CC, v 1000 m na horách kolem --44 °°CC. Mírný seve-
rozápadní, postupně čerstvý západní až jihozápadní vítr 55--1100 mm//ss,
místy s nárazy 1155--2200 mm//ss, na horách kolem 2255 mm//ss. Od vyšších poloh
místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.

l V měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea
soudružky a soudruzi FFrraannttiiššeekk RRAAŠŠKKAA z Aše (85), SSttaanniissllaavvaa
PPUUGGNNEERROOVVÁÁ z Hranic (75), SSttaanniissllaavv KKOOBBRR z Chebu (90),
AAnnttoonniiee MMAARRKKOOVVÁÁ z Chebu (90),, MMaarriiee BBOOUUŠŠKKOOVVÁÁ
z Chebu (75), MMaarriiee KKOOČČKKOOVVÁÁ z Chebu (90), JJoosseeff VVIILLÁÁMM
z Aše (91) a JJaarroossllaavvaa FFIIRRCCÁÁKKOOVVÁÁ z Františkových Lázní (70).
Všechno nejlepší, poděkování za dlouhá léta práce pro stranu,
hodně dobře chráněného zdraví, vitality a osobní spokojenosti do
dalších let života přejí OV KSČM v Chebu a ZO KSČM č. 4003
Cheb, č. 4004 Cheb, č. 3001 Františkovy Lázně, č. 1001 Aš
a č. 0001 Hranice. RR2222001144

RECEPT PRO TENTO DEN

Krémová kapustová polévka 
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 350 g kapusty, 1 cibuli, 2 lžíce másla, 

1 lžíci hladké mouky, 250 ml smetany na vaření, 400 g
uzeného masa (žebírka či oháňka), 750 ml vývaru 
z uzeného masa, sůl, pepř, česnek.

Uzené maso uvaříme doměkka. Maso obereme,
nakrájíme na kousky a dáme stranou. Na lžíci másla zpě-
níme nakrájenou cibuli a přidáme na nudličky nakráje-
nou kapustu, zalijeme vývarem z masa, osolíme, opepří-
me a pozvolna vaříme do změknutí kapusty. Přidáme
prolisovaný česnek a vše rozmixujeme. V pánvi připra-
víme ze lžíce másla a mouky jíšku. Přidáme do polévky
a provaříme. Nakonec vlijeme smetanu a dochutíme solí
a pepřem. Na závěr přidáme uzené maso. Dobrou chuť!

ZZaassllaallaa VVllaassttaa CChhoommááttoovváá,, PPrraahhaa ((rreecceepptt čč.. 2266//2222))

Z HISTORIE

11885577 nar. VVllaaddiimmíírr MMiicchhaajjlloovviičč BBEECCHHTTĚĚRREEVV,
ruský lékař, neurolog a psycholog (zemř.
24. 12. 1927)

11888822 nar. MMaarriiee MMAAJJEERROOVVÁÁ (vl. jm. M. Barto-
šová), česká spisovatelka a novinářka
(zemř. 16. 1. 1967)

11995522 nar. RRooggeerr YYoonncchhiieenn TTSSIIEENN,, americký
biochemik čínského původu. Nobelova
cena za chemii 2008 (zemř. 24. 8. 2016)

1111996622 zemř. JJoosseeff KKAAPPLLIICCKKÝÝ, český malíř,
grafik, sochař a sklářský výtvarník (nar. 
19. 3. 1899)

22001122 zemř. WWiissllaawwaa SSZZYYMMBBOORRSSKKAA,, polská bás-
nířka, literární kritička a překladatelka. Nobe-
lova cena za literaturu 1996 (nar. 2. 7. 1923)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe V. Útěk - 1. část. Italský krimi seri-
ál (2019) 1100..0000 První republika II (4/13). Osudy
rodiny Valentů. Původní dobový seriál 1100..5555
Úsměvy svatební 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
14.30 Počesku. Kleť
14.40 My všichni školou povinní (4/13).

Podnájem. Seriál o učitelích (1984)
15.40 Na krok od nebe V. Útěk - 2. část.

Italský krimi seriál (2019)
16.40 Cestománie. Gruzie: Země bitev a mýtů
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 ÚÚhhoořřii mmaajjíí nnaabbiittoo.

Žijí na malém městě, chodí do práce
i na pivo, ale vedle toho vedou ještě
jeden život – hrají si na Útvar rychlého
nasazení. Koprodukční film ČT

2211..5500 NNeevviinnnnéé llžžii. Klukovina.
Msta učiteli ze strachu. Hrají: M. Taclík,
P. Liška, Z. Piškula, J. Vaši a další

23.04 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
23.05 Komisař Moulin. L jako Lennon.

Epizoda z francouzského 
kriminálního cyklu (1992)

0000..2255 AZ-kvíz 0000..5500 Banánové rybičky 0011..2200 Zají-
mavosti z regionů 01..5500 Sváteční slovo 0011..5555
V kondici 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 (3/3). Dar inteligence 0099..2200 Největ-
ší apokalypsy dějin: Záhada mořských národů
1100..1155 Největší tankové bitvy: El Alamein 1111..0055
Nedej se plus 1111..3300 Nedej se: Naděje v bylinách
12.00 1936: Nacistický olympijský sen.

Německý dokument
12.55 Tajemství 2. sv. války: Letadla proti raketám

V2. Britský dokumentární cyklus
13.50 Království divočiny: Hrabatky.

Japonský dokumentární cyklus
14.15 Sto divů světa (5/13).

Francouzský cyklus dokumentů
15.10 Tajemná planeta: Střecha Afriky (4/5).

Americký cyklus
16.00 Polosvět policajtů. Dokumentární cyklus
16.55 Samuraj ve Vatikánu.

Francouzský dokument
17.50 Bohumil Hrabal očima Jiřího Menzela.

Portrét spisovatele
18.05 Tuaregové, hrdí vládci pouště.

Španělský dokument
19.00 Běžkotoulky. Dlouhé Stráně v Jeseníkách
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 MMeezzii ssuuppyy.

Vinnetou a Old Surehand brání osadní-
ky. Film na motivy románů Karla Maye
vznikl v koprodukci západního Německa,
Jugoslávie, Francie a Itálie (1964)

21.45 Svéráz českého rybolovu
23.05 Letecké katastrofy: Únava a nedbalost.

Kanadské dokumentární rekonstrukce
23.55 Velká vlastenecká válka:

Válka s Japonskem. Ruský dokument
0000..5500 Člověk plus - budoucnost našich smyslů:
Smyslový orchestr (5/5) 0011..4400 Přiznání (5/6) 0022..2255
Cesty víry: Daniel 0022..5500 Jarošov nad Nežárkou 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..3355 Novashopping
0088..5500 Ulice (4196). Český seriál (2022) 0099..5500
Specialisté (68). Osudová chyba. Český krimi-
nální seriál (2019) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz
1111..4455 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VI (7).

Šestá řada amerického seriálu (1997)
12.45 Gympl s (r)učením omezeným (87).

Podraz. Komediální seriál (2013)
14.05 Mentalista (18). Vražda a hypnóza.

Americký krimi seriál (2008)
15.00 Kriminálka Miami VII (24). Rozpuštěný
Kanadsko-americký kriminální seriál (2008) 
15.55 Kriminálka Miami VII (25). Útěk z vězení.

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 (4197). 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

22.50 Policie Chicago IV (9).
Ten případ nepohřbívej.
Americký kriminální seriál (2016/2017)

23.45 Kriminálka Miami VII (24). Rozpuštěný.
Kanadsko-americký krimi seriál (2008)

0000..4400 Kriminálka Miami VII (25).Útěk z vězení 0011..3355
Mentalista (18).Vražda a hypnóza 0033..0000 Na lovu 

0066..1155 Primáček: Příhody Bolka a Lolka (56, 57)
0077..0000 Nový den 0088..2200 M.A.S.H (105). Americ-
ký válečný seriál (1972 – 1982) 0088..5555 DREAM
TEAM – Mistři dílny. Reality show 1100..2255 Jak se
staví sen - extra 1111..3355 Walker, Texas Ranger VII
(11). Na hranici. Americký akční seriál (1998)
12.35 Jake a tlusťoch I (6). Láska na prodej.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XI (8). Zavřená.

Německý kriminální seriál (2016)
14.35 Námořní vyšetřovací služba II (10).

Pouta. Americký krimiseriál (2004)
15.40 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
16.50 Policie v akci.

Reální policisté, případy ukazující
skutečný život a volání o pomoc 

17.50 Prostřeno! 
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční i exotická! Reality show 

18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy
19.55 SHOWTIME
2200..1155 SSlluunneeččnnáá ((115577)).. Jsem tvoje stáří.

John Linhart je zdeptaný po průšvihu
se svatbou. Cítí se starý a zbytečný.
A z depresí ho nemůže dostat ani
Janek a nebo Hana. Karolína už defini-
tivně opouští statek, díky tomu Sylvě
dochází, že jí ubývají lidi na práci. Tony
dostal skvělou nabídku na práci snů

21.35 7 pádů Honzy Dědka.
Z Malostranské besedy

22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
0011..0055 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba II (10). Pouta 0033..0000 Jake a tlusťoch I (6).
Láska na prodej 0044..0000 Policie Hamburk XI (8).
Zavřená 0055..4400 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 3311.. lleeddnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,434
EMU euro 1 EUR 24,365
Rusko rubl 100 RUB 28,094
Švýcarsko frank 1 CHF 23,420
USA dolar 1 USD 21,840
V. Británie libra 1 GBP 29,302
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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. Tesla 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. O rytíři, který chtěl porazit čas (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak
to vidí... 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování. Mark
Twain: Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše (9/12) 2222..3300 Noční Mikrofórum
2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na
pokračování. Virginia Woolfová: Deníky (11/11) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem
2200..0000 Večerní drama. Vladislava Fekete: Krátká spojení 2200..5599 Maurice Ravel:
Madagaskarské písně 2211..1155 Akademie 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Paolo Sorrentino:
Všichni mají pravdu (6/14) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1100 Klenot TV 1122..2255 Teleshopping Soukup shop 1122..4455 Jak
to dopadlo!? 1133..3300 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne
v nenávist 1144..3300 Nebezpečné vztahy live. Životní kotrmelce, zklamání, nenávist
a bolest! 1155..2255 Česká tajenka. Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé 1166..0055
Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba 1177..1100 Můžu dál?
Prozkoumejte s námi domovy našich slavných! 1188..2255 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..1155
Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Fondán

Za jednotlivé inzeráty
odpovídá zadavatel

včetně dodržení GDPR.

SVÁTEK MÁ
DNES HYNEK,

ZÍTRA NELA, HROMNICE

0055..5599 Dobré ráno.Ranní show České televize 0088..3300
Hranice bez hranic. Frýdlantský výběžek 0088..5555
Pohádka pro pamětníky: To se ti povedlo, Julie!
(1982) 0099..3355 Pohádka pro pamětníky: O vytresta-
ném soudci (1971) 1100..0000 Banánové rybičky.Zábav-
ná talk show (2002) 1100..3300 Život s houslemi. Ivan
Ženatý (1994) 1111..0055 Písničky z Lucerny (1987)
1111..3355 Planeta záhad: Návraty z říše mrtvých
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Kam se poděla tradice

vesnických ochotnických spolků?
12.55 Putování za písničkou.

Na svatém Vavřinečku nad Domažlicemi
s dudáckou muzikou (2010)

13.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem.
Hudebně zábavný pořad (1983)

14.30 Kabaret U dobré pohody.
Pestrý kaleidoskop písniček,
scének, parodií a výstupů (1977)

16.05 Druhý dech (2/13). Seno a stáj. Josef
Abrhám jako zkušený zootechnik, který
řeší problémy nejen v živočišné výrobě,
ale i v osobním životě... (1988)

17.15 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (1999)

17.50 Salón Eliott II. (6/12). Volné pokračování
britského seriálu (1992)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Zábavná soutěžní hra (2001)
20.45 Koncert pro krasohled,

náměstí a černobílé fotografie (1976)
21.35 Salón Eliott II. (7/12). Volné pokračování

britského seriálu (1992)
2222..3300 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
22.45 Hranice bez hranic. Frýdlantský výběžek
23.10 Planeta záhad: Návraty z říše mrtvých
23.25 O poklad Anežky České.

Soutěžní hra (1999)
0000..0055 Rajské zahrady. Konopiště 0000..2255 Sváteč-
ní slovo metodistické farářky Ivany Procházkové

3

O vytrestaném soudci
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Duchcovská stávka je jedno z používaných označení incidentu, který se odehrál 4. února 1931
v severočeském městě Duchcov. Protestní pochod proti snižování mezd a sílící nezaměstnanosti slo-
žený převážně z nezaměstnaných dělníků a horníků byl u místního železničního viaduktu násilně
zastaven zasahujícími četníky. Při nastalé potyčce spustili četníci palbu, po níž čtyři demonstranti
zemřeli a několik dalších bylo zraněno. Neštěstí u duchcovského viaduktu bylo prvním podobným
incidentem v Československu vyvolaným Velkou hospodářskou krizí, při němž došlo k ztrátám na
životech. Dnešní antikomunisté se rádi snaží diskreditovat myšlenky sociálně spravedlivé společ-
nosti poukazováním na poválečnou historii KSČ. Krvavé ruce první republiky tatíčka Masaryka ale
blahosklonně přehlížejí. A přitom právě v dnešních dnech si připomínáme jednu z událostí prvore-
publikového kapitalismu, která stála život nevinné dělníky hlásící se o svá práva a lepší pracovní
podmínky. Čest památce všech, kteří padli v boji za lepší svět! ((pppp)) FFOOTTOO -- MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máme za sebou další dobrodružný

týden pod Fialovou hrůzovládou.
Člověk by rád hledal nějaká pozitiva,
ale negativa nepřekvapivě převažují.
Mezi všemi protilidovými kroky od
čachrů s platy, růstu inflace, rezignace
na řešení bytové krize, přes vykrývání
energetické krize žebračenkami,
najdeme i takové, které přímo ohrožu-
jí bezpečnost našeho státu, a tedy kaž-
dého z nás. Ano, mluvíme o zbrojních

dodávkách na Ukrajinu. Ono je pěkné dělat silácká gesta, ale
nemyslete si, že až dojde na lámání chleba, že Vítek s Ivanem
naskočí do elektromobilu a pofrčí do první linie. Nebo že by
snad profesor Fiala oblékl slušivou uniformu? Leda tak od
Hugo Bosse, kterému peníze nesmrděly v Reichu, nebudou
jistě ani teď. S lidovcem Jurečkou se nedá počítat vůbec, ten
své násilné choutky realizuje ve své vlastní rodině. A že by to
snad vytrhla nejukřičenější demokratka s účesem Johanky
z Arku Pekarová Adamová? Nemyslím si. Komunisté se proti
tomuto válečnému štvaní ohradili demonstrací v Praze před
Generálním štábem Armády ČR. V sobotu 5. února v 11.55 se
pak koná další demonstrace v Jihlavě na Masarykově náměs-
tí. Přijeďte do srdce naší vlasti v hojném počtu, ať je mírový
hlas slyšet. Demonstraci můžete spojit například s návštěvou
jihlavské zoo, kde jsou k vidění roztomilá jehňátka valašských
ovcí a koťata gepardů cejlonských.

27. ledna jsme si připomněli osvobození koncentračního
a vyhlazovacího tábora Auschwitz, v jehož stínu zůstalo výročí
konce obléhání Leningradu. S prolomením blokády v lednu
1944 skončilo 872 dní hladu, nemocí a utrpení. Podle odhadů
při ní zemřelo 1,2 milionu civilistů, převážně hlady, nebo na
podchlazení. Jeho obyvatelé se však nikdy nevzdali a právem
tak Leningrad nese titul Město hrdina. Příběh Leningradu je
důkazem, jak významnou roli na porážce nacismu hrál prostý
sovětský lid. V dnešním vydání VIZE si připomínáme další
z významných událostí druhé světové války – konec bitvy
o Stalingrad. Nahlédneme pod kapotu vozidlům socialistické
éry a seznámit se můžete i s názory mladých komunistů na sou-
časné společenské dění.

Těšíme se na vaše komentáře, podněty i příspěvky, které nám
můžete i nadále zasílat na email: VIZEmladych@gmail.com.
Kupředu levá!

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Stroje v boji o Stalingrad
V době ruského carství Caricyn,

v současnosti Volgograd, a od
roku 1925 do roku 1961 Stalin-
grad. To je město ležící na řece
Volze, severně od Kavkazu
a východně od Azovského moře.
Nad tímto městem ční nejvyšší
ženská socha světa – Mamajova
mohyla (Matka vlast volá).
Památník připomíná událost, která
otřásla celým tehdejším Sovět-
ským svazem a zvrátila průběh
a výsledek druhé světové války –
bitvu o Stalingrad.

Bitva oficiálně začala 21. srpna
1942 a 2. února 1943 skončila.
Bojů se účastnilo mnoho vojáků
několika národností, ale i velké
množství vojenské techniky. Za
Sovětský svaz je potřeba zmínit
tank T34, vyvinutý na přelomu
30. a 40. let. Dle amerického his-
torika vojenské techniky Stevena
Zalogy to byl nejlepší střední tank
v historii. Byl velmi mobilní
a zároveň robustní. Velkou výho-
dou obzvláště při bitvě u Stalin-
gradu byla rychlá palba. Sovětský
svaz jich vyrobil přibližně 80 000
kusů, což se řadí mezi rekordy
těžké techniky. Dokonce ve Sta-
lingradu – v továrně na výrobu
T34, nasedli do tohoto stroje
výrobní dělníci a jeli do boje. Dal-
ším byl sovětský těžký tank KV-1,
který byl do vyvinutí německého
Tiger I., nejlepším těžkým tan-
kem. Sovětský svaz také též užíval
tzv. Kaťušu, což je řadový raketo-
met, užívaný též u Stalingradu.
Kaťuša byla schopna rychle vypá-

lit salvu raket, nevýhodou je malá
přesnost také delší čas potřebný
k opětovnému nabití. Přitom to je
velmi jednoduchý stroj – odpalo-
vací zařízení je namontováno na
obyčejné nákladní auto bez potře-

by velkých úprav. Při typickém
řadovém nasazení a salvovém
odpálení byla nepřesnost vlastně
výhodou. Rakety tak pokryli veli-
ký cílový prostor smrští střepin,
které ničily vše živé. Při odpálení
bylo slyšet pištivý zvuk a pak už
se jen čekalo, kam raketa dopad-
ne. Němci jí přezdívali Stalinovy
varhany, pro obránce to však byla
děsivá hudba. Kaťuša se užívá
i dodnes, byť prošla zásadní
modernizací. Použita byla napří-
klad ve válce v Jemenu, kde mezi
sebou bojovaly islámské větve
Šítů a Sunnitů. Dodnes je Kaťuša
symbolem Velké vlastenecké
války a není se čemu divit. Při
hmotnosti, která přesahovala 5
tun, dokázal tento stroj dosáhnout
rychlosti přes 50 km/h. Dostřel
podle použitých raket od 3 do
téměř 12 kilometrů. 

Německá technika, obvykle
velmi kvalitní, zde poznala poráž-
ku. Německo přišlo v této bitvě
přibližně o 75 – 80 % všech svých
tanků. Již zmíněný tank Tiger,
který byl součástí německých jed-

notek u Stalingradu, byl vyvinut
přesně rok před zahájením útoku.
Tento tank byl skutečnou pohybli-
vou pevností, ovšem skýtal i své
nevýhody. Právě na východní
frontě se objevily problémy Tige-

ru v bahně nebo na rozbředlém
sněhu. Byl navíc velmi nákladný
na výrobu, a spolu s vysokou spo-
třebu paliva, což se v této oblasti
ukázalo jako nevhodné. Lepší
užití tohoto tanku bylo při bojích
v severní Africe. Tiger vážil kolem
60 tun. Mezi středně lehké tanky
patřil jednoznačně typ Panzer-
kampfwagen, konkrétně typ Pan-
zer III a Panzer IV. Tyto tanky
byly vybaveny německým kulo-
metem MG 34, jenž byl němec-
kou armádou a wermachtem
hojně užívány. Oproti Tigeru měl
o polovinu menší hmotnost, čimž
byl vhodnější pro manévrování
v horším terénu, který se na
východní frontě vyskytoval,
obzvláště za deštivého podzimu
a počátkem zimy. U Stalingradu
se objevilo dokonce několik leh-
kých československých tanků
Praga LT 38, jenž byli zařazeny do
německé výzbroje po podepsání
mnichovské dohody a zradou
západních spojenců. Po okupaci
Československa v březnu 1939
ovládli nacisté zbytek českoslo-

venské techniky, včetně těchto
tanků. Praga LT 38 bývá součas-
nými českými vojenskými histori-
ky hodnocena velmi kladně,
ovšem Němci s ním u Stalingradu
spíše »narazili«, protože sovětský
tank T34 se ukázal jako silnější. 

Bitva o Stalingrad trvala kolem
půl roku a jak Sovětskému svazu,
tak nacistickému Německu na této
bitvě zvláště záleželo, proto do ní
obě mocnosti vkládaly vše, co
měly. Právě kvůli tomu je
i seznam použité vojenské techni-
ky delší než v jiných bitvách, pro-
tože obě strany chtěly užít své veš-
keré možnosti. Užitá vojenská
technika měla vliv i do budouc-
nosti. Například německé stíhací
letouny Junkers, které se podařilo
sovětům ukořistit, byly následně
využity ve vývoji jejich vlastních
letadel. Kromě stíhačů byly použi-
ty také bombardéry Heinkel He
111. Sovětské protivzdušné obra-
ně se však podařilo řadu strojů
sestřelit. Dalším problémem vět-
ších letadel byl krátký dolet. Na
bombardování Stalingradu vzpo-
míná i pamětnice Evženie Siliver-
stová pro stanici RT: »Zničehonic
jsme uslyšeli děsivé burácení.
Uviděla jsem nebe plné letadel.
Bylo tečkované, jako by to byly
puntíky na látce. Pak jsem spatřila
výbuch. A tak to celé začalo.
Vzduch byl plný kouře.«

Bitva u Stalingradu zvrátila cel-
kový výsledek druhé světové
války. Sovětský svaz dokázal
i přes počáteční komplikace
a německou brutalitu, která byla
vůči obyvatelům Sovětskému
svazu značnější než proti obyvate-
lům jiné země, otočit průběh
a německé armádě zasadit zásadní
ránu, ze které se Německo a jeho
spojenci už nevzpamatovali. Byl
to Stalinův obrovský válečný tri-
umf, jenž si až do současnosti při-
pomínáme jedním z největších
pietních aktů, který se ve městě,
které si za půl roku prošlo nacis-
tickým peklem, každoročně koná.

JJaann KKOORROOSS,, OOVV KKSSČČMM 
ČČeesskkáá LLííppaa,, ččlleenn 

ooddbboorrnnéé sseekkccee hhiissttoorriiee KKSSČČMM

1. ÚNORA 2022

na úterý VIZE mladých

Památník Taran u Svidníku (SVK) znázorňující dva zaklesnuté
tanky - sovětský T-34/85 a německý Panzer IV 

FFOOTTOO -- PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ



Inspirace v dialogu 1122

Wartburgem klidně i do školky
Rozhovor s mladým chomutovským komunistou a fanouškem socialistických aut

l AAhhoojj LLuubbooššii,, oosslloovviillaa jjsseemm ttěě
pprroo rroozzhhoovvoorr,, pprroottoožžee jjssii aakkttiivvnníímm
cchhoommuuttoovvsskkýýmm kkoommuunniissttoouu
aa nnaavvíícc mmáášš kkoonnííččkkaa nneebboo ssppííšš
ssppoouussttuu kkoonníí ppoodd kkaappoottoouu,, oo kkttee--
rrýýcchh ssii bbuuddeemmee ppoovvííddaatt.. AAllee
ppooppoořřááddkkuu.. MMůůžžeešš ssee nnaaššiimm ččttee--
nnáářřůůmm ttrroocchhuu ppřřeeddssttaavviitt??

Jmenuji se Lubomír Pospíšil, je
mi 35 let a žiji v Chomutově. Od
patnácti let jsem byl členem
Komunistického svazu mládeže
a v osmnácti letech jsem hned
vstoupil do KSČM. Do strany
jsem vstupoval s ambicí pomáhat
s propagací a agitací. V Chomuto-
vě se teď starám o stranické
vývěsky. Člověk by nevěřil, že i na

prostých nástěnkách se tolik anti-
komunistů potřebuje vyřádit.
l KKddyyžž jjsseemm mmlluuvviillaa oo kkoonníícchh
ppoodd kkaappoottoouu,, lliiddéé nneejjeenn vv CChhoommuu--
ttoovvěě ttěě mmoohhoouu ppoottkkaatt nnaa ssiillnniiccii
vv nneeppřřeehhllééddnnuutteellnnéémm aauuttěě.. CCoo jjee
ttoo zzaa aauuttoo??

Do mého vozového parku patří
Wartburg 353 z roku 1986. Wart-
burgy se vyráběly v německém
městě Eisenach, v automobilce
AWE - Automobilwerke Eise-
nach. Typová řada 353 se vyrábě-
la od roku 1966. Dalším autem je
Volha GAZ 24 z roku 1973, což je
auto sovětské výroby z automobil-
ky GAZ - Gorkovskij Avtomobil-
nyj Zavod. Jezdím také Barkasem
B 1000 z roku 1984, což malá
dodávka vyráběná v tehdy výcho-
doněmecké automobilce v Chem-
nitz. No a zástupcem českosloven-
ských vozidel je pak Škoda 1203
z roku 1981, kterou jistě všichni
znají jako sanitní vůz z do socia-
lismu. Ta moje ale sanitkou neby-
la. Než se dostala ke mně, sloužila
v Praze k zásobování autokempu. 
l KKddyy ttěě lláásskkaa kk ssoocciiaalliissttiicckkýýmm
aauuttůůmm cchhyyttllaa aa nneeppuussttiillaa??

Od dětství se zajímám o politi-
ku a automobily ze socialistické

éry. Vše začalo tím, že jsem jako
dítě dostal Škodu 1203 na setrvač-
ník a hned jsem se do starých aut
zamiloval. Stará auta stejně jako
členství v KSČM beru jako život-
ní styl. A každodenní jízdu v soci-
alistických autech vnímám jako
politickou agitaci. Lidé na ulici se
zastavují, mávají, obdivují má
auta a zároveň vzpomínají na soci-
alismus a dost často si na ulici
notujeme. Tuto velkou pozornost,
kterou vzbuzují má auta, pravidel-
ně využíváme s předsedou OV
KSČM Chomutov s. Komínkem
k předvolební kampani, kdy nám
poslouží jako propagační auta naší
strany.  Mé vášně ke starým autům

si dokonce všimla i Česká televi-
ze. A tak je možné vidět mou
Škodu 1203 ve filmu Vrásky
z lásky, kde jí řídila paní Jiřina
Bohdalová s Radkem Brzoboha-
tým jako spolujezdcem. A mého
Wartburga použili v seriálu
Vyprávěj. 
l KKtteerréé zz ttěěcchh aauutt mmáášš nneejjddééllee
aa jjaakk ččaassttoo ss nníímm jjeezzddííšš??

Nejdéle mam Wartburga od
roku 2010 a je každý den v provo-
zu. Nemám žádné moderní auto,
takže Wartburgem vozím dceru
do školky i na výlety, jezdím
v něm do práce i na nákupy. Byli
jsme s ním na dovolené po
Čechách i na Moravě, nejdál jsem
s ním jel asi 700 Km do Polska.
Pravidelně se také účastním nej-
většího srazu Wartburgů
v Německu. 
l AAuuttaa zz éérryy ssoocciiaalliissmmuu uužž aallee
vvěěttššiinnoouu mmaajjíí nneejjlleeppššíí llééttaa zzaa
sseebboouu.. JJaakk jjee ttoo ss jjeejjiicchh úúddrržžbboouu
aa pprroovvoozzeemm??

Vyučil jsem se jako autoklem-
píř a autolakýrník, takže si své

veterány renovuji sám a to prak-
ticky v polních podmínkách na
koleni v garáži. S Wartburgem
jsem ale najezdil 150 000 km bez
jediné závady. Když už něco
opravuji, tak jsou to spíš kosme-
tické zásahy, aby vypadalo pořád,
jako když sjelo z výrobní linky.
Teď jsem dělal celkovou opravu
karoserie a laku po 35 letech pro-

vozu. A na kontrole a nutných
výměnách byl v Praze Ďáblicích
v posledním servisu na Wartburgy
u pana Jiřího Kubíčka. Práce
s železem mě baví, a proto pracu-
ji v Chomutově ve fabrice na ple-
chové výlisky.  
l MMáášš jjeeššttěě nněějjaakkoouu zzáálliibbuu ssppoo--
jjeennoouu ss oobbddoobbíímm ssoocciiaalliissmmuu??

Další můj koníček je renovace
starých hraček a výroba plecho-
vých modelů autíček. Nadšení pro
modelaření zaujala i majitele Tra-
bant muzea Praha Motol pana
Martina Hucla, který má dnes již
desítky mých modelů na výstavě.
A dokonce i pár kousků mé práce
je k vidění v Německu v muzeu
NDR ve městě Pirna.

PPřřiipprraavviillaa PPeerraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv LLuubbooššee PPOOSSPPÍÍŠŠIILLAA

Na srazu mladých komunistů v Mostě nám Škoda 1203 posloužila při přesunech znavených a těhot-
ných. S tříčlennou posádkou dokonce vystoupala na zříceninu hradu Hněvín, přičemž zdolala na
půl kilometru převýšení 70 metrů. Fandili všichni kolemjdoucí výletníci. Tlačit nebylo potřeba. Větru a dešti sice neporučí, ale s tuzemským podnebím si Wartburg hravě poradí.

Socialistická auta jsou láska na celý život. I proto vznikají stále nová muzea, která auta vyrobená před
rokem 1989 vystavují. Pro skutečné srdcaře nejsou auta jen sběratelským artiklem, ale každodenním
parťákem, o kterého je potřeba se umět vlastnoručně postarat. Přesně jako to dělá Luboš.

V předvolební kampani se Lubošův Wartburg mění na reklamní nosič, který zcela oprávněně při-
tahuje pozornost.

Na srazu Wartburgů v německém Eisenachu. Ten se koná pod hradem Wartburg z roku 1067,
podle které dříve velmi oblíbený automobil nese jméno.

Kus plechu, který by nejeden z nás přešel bez mrknutí oka, případně hodil do šrotu. V šikovných rukou vyučeného autoklempíře a
autolakýrníka se ale dokáže proměnit ve zmenšeninu populární socialistické »dvanácettrojky«.



Mladý úhel pohledu 1133

Divoký týden Arťoma Korjagina
Minulý týden nám ukázal, v jak strašně vyhroceně bipolárním

světě si naši lídři přejí, abychom žili. Celý se v podstatě nesl
jenom ve dvou příbězích a oba v sobě koncertovaly nenávist
k pomyslnému východu. První je o nenávisti k Číně.  Jak se blíží
zahájení olympiády, stále více se vyostřuje protičínská rétorika.
Přitom se zdá, že každý názorový proud si najde svůj důvod,
proč být s Čínou na nože. Pro liberály je to autoritářský režim,
který pošlapává lidská práva a železnou rukou drtí národnostní
menšiny. Pro konzervativce je to komunistická diktatura, která se
snaží zhoubnou myšlenku socialismu plíživě propašovat do
jiných zemí. Pro levičáky západního střihu je to zase hyperkapi-
talistická dystopie, která dávno zradila myšlenky socialismu
a zaprodala se nadnárodnímu kapitálu. No, prostě to vypadá, že

nikdo nemůže mít rád Čínu. Nějakou podivnou výjimku tvoří tedy obyvatelé Čínské lidové
republiky. Tam se podpora vlády pohybuje nad 90 %, ale to je jistě jenom tou strašlivou a všu-
dypřítomnou propagandou. Rozhodně to nemá nic společného se stabilním růstem životní úrov-
ně napříč společenskými třídami, systematickou eliminací chudoby, masivní podporou lokální
produkce a spotřeby nebo třeba veřejnou podporou národnostních menšin, jejich kultur a jazy-
ků. Takže chudáci zmanipulovaní Číňané budou pořádat olympiádu a my, uvědomělí Evropané,
je budeme za to nenávidět. Tou druhou vlnou nenávisti je nenávist k Rusku. Rovnou se vám při-
znám, že nejsem fanoušek současné ruské vlády ani politiky, kterou prosazuje. Přesto je mi
velmi proti srsti to, jak je současná bezpečnostní krize mezi Ruskem a západem vykreslována.
Vůbec se neřeší dlouhodobé rozšiřování NATO na východ, ukrajinské zákony, které diskriminu-
jí ruskojazyčnou menšinu na území Ukrajiny, krajně pravicové polovojenské jednotky operující
na východě Ukrajiny a vyzbrojování západem nebo třeba fanatický hon na všechny, kdo na
Ukrajině mluví o potřebě dialogu se separatisty. Jediné, co slyšíme, je, že Rus chce válku za kaž-
dou cenu! Evropští lídři asi momentálně potřebují co nejvíce ukazovat na problémy venku, jinak
by se totiž museli začít věnovat té obrovské kupě problémů, které se nám dějí tady a teď.

Odmítáme eskalaci
mezi NATO a Ruskem!

Zdá se, že americké impérium a země v jeho sféře
vlivu jsou ochotny obětovat své občany ve válce
a nadále přispívají k eskalaci vztahů mezi Ukrajinou
a Ruskem. Státy NATO odmítly garantovat, že se tato
vojenská organizace nebude rozšiřovat dál směrem na
východ k hranicím Ruska. Státy NATO nikdy nere-
spektovaly slib, který byl dán tehdejšímu sovětskému
prezidentovi Michailu Gorbačovovi o nerozšiřování
se na východ a nejsou ochotny začít jej respektovat
ani v současnosti. Mezitím americký prezident Joe
Biden a britský premiér Boris Johnson, ten možná
také ve snaze odvést pozornost od svých osobních
skandálů souvisejících s jeho opakovaným porušová-
ním protiepidemických opatření, mluví o možnosti
invaze Ruska na Ukrajinu a varují její odplatou. Spo-
jené státy i Spojené království také začali stahovat své
občany z Ukrajiny. USA
však mohou napjatou situ-
aci využít k rozšiřováním
své vojenské přítomnosti
v Evropě, jak vidíme na
aktuálním případu Sloven-
ka. Česká lokajská vláda
mezitím rozhodla o daro-
vání munice Ukrajinské
vládě. Na seniory a stu-
denty peníze dle vlády
nejsou a bylo proto nutné
snížit slevy na jízdné pro
tyto dvě skupiny, na
nesmyslné zbrojení
a zabíjení lidí se ale pení-
ze pod rouškou boje za
svobodu a demokracii
najdou vždy. Řada čes-
kých mainstreamových
médií se nás mezitím
snaží přesvědčit, že Ruso-
vé chtějí válku. Co však
může mít obyčejný člověk

z války mezi státy NATO a Ruskem? Smrt, doživotní
zmrzačení, ztrátu rodinných příslušníků a přátel,
bolest a utrpení. To je jediné co můžeme ve válce
»vybojovat«, zájem o eskalaci vztahů tak nemá žádný
běžný občan žádné z citovaných zemí. Je proto nutné
odmítnout tento militaristický diskurs, odmítnout neu-
stálé provokace Ruska ze strany NATO, odmítnout
rozšiřovaní této agresivní organizace a usilovat
o vystoupení České republiky z jejích struktur. 

Je třeba říct, že nechceme, aby peníze z našich daní
platily munici ukrajinskému režimu, ale žádáme, ať
slouží našim seniorům, studentům, pracujícím,
nemocným a dalším lidem. Konečně je třeba mít na
paměti, že nepřítelem není ten, proti němuž jsme posí-
láni do války, nýbrž ten, kdo nás chce do války poslat.

((ssgg))

Občas se setkám s otázkou,
proč jsem se vlastně stal

komunistou. Není to špatně
myšleno, ostatní jen zkrátka
zajímá, co v dnešní době láká
mladého člověka, aby vstoupil
do strany, která má pověst starců
a přihlásil se k ideologii, která je
nám dnes líčena jako už dávno
překonaná. Já naopak považuji
za překonanou myšlenku kapita-
lismu. Tato idea vznikla v pod-
mínkách úplně jiné společnosti,
ekonomiky a technologie.
Sehrála svojí historickou roli, tj.
nahradit předchozí feudalismus,
který se nedokázal vypořádat
s novými možnostmi a společen-
skými poměry. Poslední ranou
pro něj byla průmyslová revolu-
ce a od té doby můžeme datovat
absolutní dominanci vlády kapi-
tálu. Avšak kapitalismus také
nebyl zdaleka dokonalý a pro-

blémy s jeho
f u n g o v á n í m
můžeme datovat
už do období
jeho vzniku.
Těchto problé-
mů, které nový
systém přinesl,
si všímalo
i mnoho klasic-
kých filozofů,
z kterých pozdě-
ji čerpali i Karl
Marx a Friedrich Engels. A tak
se zrodila myšlenka komunis-
mu, jako alternativy ke kapitalis-
mu, který se ukázal jako extrém-
ně agresivní, asociální a nespra-
vedlivý k těm, kteří vytvářejí
skutečné hodnoty svojí prací. 

Kapitalismus ušel za těch
několik století dlouho cestu.
Vyvíjel se, pozměňoval, dokon-
ce si spoustu věcí a myšlenek

vypůjčil ze socialis-
mu i jiných ideolo-
gií. Výsledkem je
systém, který máme
v naší zemi dnes
a do určité míry
i v celé vyspělejší
části světa. Avšak

v základu je tento
systém pořád stejný. Je založen
na klamné ideji nekonečného
růstu a expanze, kde úzká skupi-
na elitářů vlastní výrobní pro-
středky, čímž drží v šachu drti-
vou většinu lidí, kteří se na kapi-
tálovém žebříčku nacházejí pod
nimi. Kapitalismus potřebuje
velké množství pracujících, kteří
dřou až do úmoru a dostávají za
to jen malou část skutečné hod-

noty své práce, zatímco většina
jimi vytvořeného bohatství je
přivlastněn nikým jiným. Ve
vyspělejší části světa (v určitých
bodech s výjimkou USA) došlo
k určité »socializaci«, která
mnohým lidem zajišťuje důstoj-
nou mzdu, bezplatné zdravotnic-

tví a základní školství, garanto-
vanou dovolenou a spousta dal-
ších vymožeností o kterých si
mohli lidé v raném kapitalismu
nechat jenom zdát. I v těchto stá-
tech je mnoho sociální problé-
mů, potýkáme se například
s nedostatkem bydlení, pokle-
sem reálných mezd nebo preka-
rizací (švarc systém, práce na
černo atd.) pracujících, ale
v zásadě, pořád to »tak nějak

jde«. Mnoho lidí »v té druhé
části světa« nemá ani to. Napad-
lo vás někdy, proč jsou třeba
dnes tak protěžované banány
levnější než jablka, která vám
rostou v sadu jen pár kilometrů
od baráku? Je to proto, že někde
daleko od našich hranic, pracují

lidé za pár dolarů patnáct hodin
denně. A mnohdy se jedná
i o malé děti, které takto musejí
pomáhat rodinnému rozpočtu,
přičemž naprostá většina zisku
jde zahraničním vlastníků, kteří
se topí v bohatství. A svůj blaho-
byt dávají ještě mnohdy na odiv,
nebo jsou autoři mnoha bestsel-
lerů a motivačních citátů o tom,
jak svého bohatství dosáhli svojí
pílí a že pokud se chce mít člo-

věk dobře, musí tvrdě pracovat,
tak jako oni. Taková je skutečná
tvář kapitalismu. Aby se měl
někdo lépe, musí někdo jiný
trpět.

Proto považuji kapitalismus
za překonaný a požaduji jeho
nahrazení mnohem spravedlivěj-
ším systémem, který nám hlásá
že »svobodný rozvoj každého
jednotlivce, je podmíněn svo-
bodným rozvojem všech«. To je
důvod, proč jsem komunista
a proč jsem členem strany, která
jako jediná vlivná organizace
hlásá přechod k socialismu.
K systému, kde lze skutečně
dosáhnout lepšího života a to pro
všechny, bez ohledu na to, v jaké
části světa jste se narodili, nebo
v jakém socioekonomickém
postavení jsou vaši rodiče.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, 
OOVV KKSSČČMM MMoosstt

Nejpalčivějšími problémy dneška jsou bezpo-
chyby zdravotnictví obnažené epidemií COVID-
19, energetika se svými vzrůstajícími cenami
a inflace okrádající pracující. Komunismus se
svou filosofickou zakotveností má samozřejmě
řešení všech těchto oblastí.

ZZddrraavvoottnniiccttvvíí:: nadnárodní kapitalistické firmy
zajímá přirozeně pouze míra zisku.
Farmaceutické společnosti jsou neja-
morálnější částí kapitalistického
systému vůbec – např. neváhaly
z milionů Američanů udělat v podsta-
tě narkomany, bezostyšně uplácí léka-
ře, vědce a zdá se, že i politiky
a média. Kovidová pandemie jim
náramně vyhovuje – zaručený příjem
od státu bez jakékoli odpovědnosti.
Proto nucení do povinného očkování,
proto snaha očkovat i děti, proto tlak
na neustálé revakcinace. Proč nejsou
uznávány protilátky? Zdraví lidé jsou přece pro
farmaceutický průmysl zhoubou.  Byli to lobbisté
tohoto byznysu, kteří bojovali např. proti legaliza-
ci léčebného konopí, protože účinnou léčivou
mast si může každá babička vyrobit za pár korun
sama doma. Nakonec stejně zvítězili, domácí
výroba je nezákonná a firmy nabízejí legální pře-
dražené masti. Potřeba společnosti a farmaceutic-
kých korporací jsou ve zjevném rozporu. Posuďte
sami. Co je pro lidstvo naprostým ideálem - pilul-
ka za korunu, která vyléčí všechny nemoci, je pro

farmaceutické firmy nejhorší možnou představou,
doslova noční můrou. Vzhledem k tomu, jakou
morální výbavu jejich představitelé mají, je snad
nabíledni, že něco takového budou aktivně sabo-
tovat a věřte, že se neštítí ničeho. Dnešní kapita-
listické zdravotnictví dokáže dobře léčit. Člověk
může přežívat ve vegetativním stavu takovou

dobu, která je úměrná jeho
finančním možnostem, pacienti
berou množství léků pokud
možno do konce života. Taková
forma zdravotní péče je ale
výhledově neudržitelná. Prioritou
komunistického zdravotnictví
a předpokládám, že i každého,
kdo není napojen na farmaceutic-
ké penězovody, je naopak nemoc-
né uzdravovat.

EEnneerrggeettiikkaa:: kdo si ještě dnes
myslí, že poručíme větru, dešti,

tak je rozhodně bláhový. I kdybychom to však
nakrásně zvládli, tak nedokážeme předvídat nega-
tivní jevy s tím spojené. S klimatickou změnou
nelze bojovat ani v tom případě, kdyby jí způso-
bil svou činností člověk (což je sporné). Naopak
se je třeba jí přizpůsobit, v čemž je člověk jako
druh výjimečně úspěšný. Biliónové náklady je
tedy nutné směřovat k tomuto přizpůsobení
a nikoli k stejně nemožnému zvrácení klimatické
změny. Je jasné, že cesta spalování fosilních paliv
je neperspektivní, stejně tak, jako spoléhání se

v našich podmínkách na tzv. obnovitelné zdroje
(slunce, vítr). Zdražení energií spojené s odklo-
nem od fosilních paliv je nevyhnutelné – příroda
se v jejich případě postarala o většinu nákladů. Při
postupnějším přechodu však nemusí být tak sko-
kové jako jsme toho svědky nyní. Neumím si
vůbec představit, před jakým neřešitelným pro-
blémem bychom dnes stáli, kdyby ti zlí a krvelač-
ní komunisté nepostavili vodní a jaderné elektrár-
ny (a samozřejmě také uhelné). Jen velká škoda,
že se po roce 1989 nedostavěla celá kapacita
jaderné elektrárny Temelín. Budoucnost nejenom
jaderné energetiky je bezesporu v termojaderné
fúzi a právě tím směrem musíme napnout zdroje
a kapacity. Nemůžeme se stát obětí další šílené
vize Němců (pokolikáté už?), kteří tlačí na bezod-
kladnou a nekompromisní dekarbonizaci, při-
čemž zároveň neakceptují jiné technologie, než
které mají propracované jejich kapitalisté. Takže
jsme v podstatě nuceni kupovat jejich technolo-
gie, čímž logicky dále přinejmenším v porovnání
s Německem chudneme. Priorita energetické
soběstačnosti je základní premisou komunistické
perspektivy.

IInnffllaaccee:: drtivá většina pracujících, jejichž
zájmy komunistická strana hájí, žijí ze mzdy.
Na rozdíl od kapitalistů nemají nemovitosti po
celém světě, nemají sbírky sportovních aut,
uměleckých předmětů. Nemají ani větší investi-
ce ve formě nejrůznějších komodit. Proto na ně
inflace doléhá nejvíce. Naopak kapitalistům

velmi vyhovuje. Při vysoké inflaci se jim zhod-
nocují výše popsané a další majetky a hotovosti
mají tolik, že její znehodnocování nijak zvlášt-
ně nepociťují. Inflace je tedy nástroj kapitalistů,
jak dále navýšit své bohatství na úkor reálného
zchudnutí pracujících (i když uznávám/doufám,
že pro většinu kapitalistů není ožebračování
pracujících jejich primárním záměrem). Je třeba
připomenout, že za minulého režimu, který je
dnes hodnocen, jako nejstrašnější a nejkrutější
období českých dějin, byla inflace minimální,
úspory se zhodnocovaly, čímž byli lidé ke spo-
ření motivováni. Dnes jsou naopak motivování
k půjčkám, což vidíme, kam v mnoha případech
vede (ano tam). Inflace také souvisí s důchody
dnešních pracujících. Ti jsou pobízeni ke spoře-
ní na penzi, ale inflace jim toto spoření znehod-
nocuje, takže z naspořené tisícovky budou mít
za třicet let třeba reálnou nulu. Naopak při
deflaci (té se bojí kapitalisté jak čert kříže) nebo
zhodnocení národní měny (toho se obávají kon-
krétně exportující kapitalisté) by se dala důcho-
dová reforma vyřešit celkem snadno i při
nepříznivém demografickém trendu. Z toho
důvodu padá argument o nutnosti přijímání eko-
nomických migrantů. S národní měnou můžeme
s inflací aktivně bojovat, což by v případě přije-
tí eura možné nebylo a komunistická strana
v zájmu pracujících musí tento boj aktivně pod-
porovat.

DDaavviidd MMIIKKEEŠŠ,, ZZOO KKSSČČMM VVooddňňaannyy

Poručit větru dešti už dávno není potřeba

Věříme, že si české reprezentantky a reprezentanti sportovní svátek užijí i přes nehorázná vyjá-
dření a nátlak našich pravicových politiků a vrátí se domů nejen s medailemi, ale především
s dobrým pocitem z naplnění původní myšlenky her, kterou je přátelství a mír mezi národy. 

Proč jsem komunista?





VV ppřřeeddssttiihhuu zzaaččnnee mmaannžžeellůůmm
ZZuuzzaanněě aa TToommááššii PPaauulloovvýýmm
oollyymmppiijjsskkéé zzááppoolleenníí ssmmííššeennýýcchh
ddvvoojjiicc vv ccuurrlliinngguu.. PPrrvvnníí pprroohhllíídd--
kkaa hhaallyy ppřřeejjmmeennoovvaannéé zz WWaatteerr
nnaa IIccee CCuubbee vv PPeekkiinngguu jjee nnaa--
ddcchhllaa aa ssbbíírraajjíí zzkkuuššeennoossttii oodd
oossttaattnníícchh ssppoorrttoovv--
ccůů.. PPrrvvnníí ČČeeššii
vv nněěkktteerréé zz ccuurrlliinn--
ggoovvýýcchh oollyymmppiijj--
sskkýýcchh ssoouuttěěžžíí ssee
ppoopprrvvéé ppřřeeddssttaavvíí
vv uuttkkáánníí zzííttrraa,, kkddyy jjee ččeekkaajjíí nnoorr--
ššttíí mmaannžžeelléé KKrriissttiinn SSkkaasslliieennoovváá
aa MMaaggnnuuss NNeeddrreeggootttteenn..

»Už se hodně těším na začá-
tek. Spadne z nás nervozita,
která přichází. Je lepší se už
dostat na led a myslet, jak správ-
ně odhodit, zamést a dodržovat
strategii. Curling máme rádi
a konečně se k němu po týdnu
zase dostaneme,« řekl Paul.

Na Tomáše reagovala Zuzana:
»Jsem emoční člověk, dám na
pocity a tady vše zafungovalo.
Z Prahy jsme si dovezli dobrou
formu. Všechno klape a věřím,
že to takhle půjde dál.«

Olympijský led si zatím nevy-

zkoušeli. V plavecké hale,
v které se bojovalo v bazénu
o cenné kovy při letních hrách
v roce 2008, byli jen na prohlíd-
ce. »Jsem absolutně nadšená, asi
to předčilo naše očekávání. Není
poznat, že to je plavecký bazén,

akorát za závěsy zůstaly skokan-
ské můstky. Plocha vypadá kou-
zelně. Je to nejlepší hala, v které
jsme byli,« popisovala Paulová.

Oba si pochvalovali dobré
osvětlení. »Je hodně světla, to je
super. Kameny dobře uvidíme.
Ostré zářivky bolí do očí, ale to
se tady neděje, to je dobře.«

V hale jsou velké obrazovky,
což umožní hráčům dobře vidět
opakované záběry. Pro přenosy
je premiérově připravena nová
technologie sledování trajekto-
rie kamenů po odhodu. »Je to
takové curlingové jestřábí oko,«
přirovnala Paulová zařízení
k tenisovému hlídači dopadů

míčků. »Osobně v tom vidím
potenciál pro diváky, kteří by
měli vidět, jakou stopou kámen
jede a točí.«

Led si vyzkouší až v den prv-

ního zápasu. Při prohlídce sledo-
vali čínské amatéry, kteří hráli,
aby se testovala technika. »Led
by měl točit jako v Evropě. Oče-
káváme, že kameny se přebrou-

sí, jak bývá zvykem a led se ještě
roztočí,« uvažovala Paulová.

Zápasy mixů se od soutěží
mužů a žen, kteří hrají ve čtyř-
členných týmech, liší. Začíná se

rovnou do připravených pozic
a v každém endu se hází jen pět
kamenů. 

Před cestou se manželé připra-
vovali, že se čas v olympijské
vesnici potáhne. Proto si mysle-
li, že budou sledovat hodně
filmů. »Ale čas tady neuvěřitel-
ně letí. Společně jsme si prošli
olympijskou vesnici, byli
v nákupním centru pro sportovce
a chodíme do posilovny. Je per-
fektně vybavená,« prozradil
Paul. Navštívili i halu na short
track, jelikož bydlí s Michaelou
Hrůzovou v apartmánu.

Paulová se hodně snaží komu-
nikovat s ostatními sportovci.
»Jsem za zvědavou, na všechno
se ptám. Mě to zajímá. Snad
nejsem v nelásce, snad nejsem
svými dotazy otravná. Člověk si
od nich odnese spoustu postře-
hů, což může prospět osobnosti
ve vlastním rozvoji. Zajímá mě
třeba přípravná rutina, jak kdo
tráví čas, kolik věnují protažení
a věnují mu hodně. My se rozc-
vičujeme jen krátce. Možná
bude fajn změnit prvky v trénin-
ku, ale to až po návratu.« ((rreedd)) 

VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((44.. ttýýddeenn -- 3300.. 11..)):: II.. ttaahh:: I./dvě výhry
po 20 831 863 Kč, II./dvě po 777 912 Kč, III./40 po 30 789 Kč, IV./2401
po 683 Kč, V./43 597 po 125 Kč. IIII.. ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry, III./48
po 25 657 Kč, IV./2846 po 576 Kč, V./50 974 po 107 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez
výhry, II./čtyři po 100 000 Kč, III./35 po 10 000 Kč, IV./258 po 1000
Kč, V./2773 po 100 Kč, VI./27 790 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((3300.. 11.. vveeččeerr)):: 1 – 7 – 12 – 13 – 16 – 17 – 25 – 26
– 32 – 38 – 41 – 44 – 50 – 55 – 58 – 59 – 66 – 68 – 75 – 79. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 076 347. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 13.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((3311.. 11.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 4 – 5 – 6 – 13 – 25 – 29 – 30
– 32 – 41 – 43 – 51 – 54 – 61 – 65 – 66 – 67 – 72 – 74 – 80. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 245 890. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 30.
r SSPPOORRTTKKAA ((44.. ttýýddeenn//3300.. 11..)) -- 11.. ttaahh:: 22 - 33 - 35 - 36 - 39 - 46, dod.
č. 13. IIII.. ttaahh:: 2 - 6 - 16 - 18 - 24 - 44, dod. č. 46. ŠŠaannccee:: 681 967.

((BBeezz zzáárruukkyy))

»Klasická« bublina v přísnějším režimu

Aktuálně mezi účastníky
olympijských her v Pekingu se
objevilo dalších 37 případů
nákazy koronavirem. Nedělní
testy odhalily vir u 28 osob,
které do dějiště olympiády přice-
stovaly, včetně devíti sportovců
či členů jejich doprovodu. Dal-
ších devět lidí bylo pozitivně tes-
továno již v uzavřené olympijské
bublině.

Tento měsíc čínské úřady
oznámily, že vstupenky na olym-
piádu nebudou prodávány ani
čínské veřejnosti, ale budou
distribuovány vybraným skupi-
nám lidí.

Sportovci, kteří se olympiády

zúčastní, musejí být očkovaní
nebo podstoupit karanténu
v délce 21 dnů. Po celou dobu se
budou pohybovat v uzavřené

bublině, to znamená, že se nedo-
stanou do kontaktu s lidmi
z okolí.

Účastníci her budou rovněž
denně absolvovat testy na koro-
navirus a v době, kdy nebudou
soutěžit nebo trénovat, musejí
nosit roušky či respirátory. Pře-

souvat se budou de facto jen
mezi ubytovacím zařízením
a sportovišti, a to speciálními
dopravními spoji. I odpadky
z olympijské vesnice budou
odváženy na dočasná skladovací
místa, aby se zamezilo případné-
mu rozšíření infekce.

Ve vlastní uzavřené bublině
žijí také místní pracovníci, jako
jsou kuchaři, řidiči či dobrovol-

níci, kteří se starají o zajištění
bezproblémového průběhu her.
Ani ti se po celou dobu olympiá-
dy nesmějí dostat do fyzického
kontaktu s vnějším světem, včet-
ně svých rodin.

Čína je zemí, kde se nový typ
koronaviru objevil před dvěma
roky vůbec poprvé. První přípa-
dy byly hlášeny z města Wu-
chan. Od té doby se ale Číně
podařilo covid téměř vymýtit,
v zemi s více než 1,4 miliardy
obyvatel denně přibývají pouze
desítky nakažených. Podle sta-
tistik americké univerzity Johnse
Hopkinse zaznamenala Čína od

začátku pandemie necelých 
120 000 případů nákazy a 4849
úmrtí.

Úspěšný boj s koronavirem
svádí Čína za cenu drastických

opatření. Při odhalení prvních
několika případů infekce úřady
zavírají celé domovní bloky,
městské čtvrti i mnohamilionová
města. Nedávno bylo například

měsíc v přísném lockdownu
město Si-an, kde žije 13 milionů
lidí. V současnosti uzávěra platí
i v některých oblastech Pekingu.

((rreedd))

ZZiimmnníí oollyymmppiijjsskkéé hhrryy,, kktteerréé zzaaččnnoouu
vv ppáátteekk,, jjssoouu ddrruuhhoouu oollyymmppiiááddoouu,, jjeežž ssee bbuuddee
kkoonnaatt vv ddoobběě ppaannddeemmiiee nneemmooccii CCOOVVIIDD--1199..
ČČíínnššttíí ppoořřaaddaatteelléé ssee rroozzhhooddllii ppřřiijjmmoouutt jjeeššttěě

ppřřííssnněějjššíí ooppaattřřeenníí,, nneežž zzaa jjaakkýýcchh pprroobbííhhaallaa lleettnníí oollyymmppiiááddaa vv TTookkiiuu..
SStteejjnněě jjaakkoo vv ppřřííppaadděě jjaappoonnsskkéé mmeettrrooppoollee aannii ddoo PPeekkiinngguu nneemmoohhoouu
kkvvůůllii ooppaattřřeenníímm pprroottii ššíířřeenníí kkoorroonnaavviirruu ppřřiijjeett zzaahhrraanniiččnníí ddiivvááccii.. 

Do začátku her zbývají tři dny. Sportovní svět je v pozoru. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Curlingová hala má i na fotce své kouzlo. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM
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O slavnostní zahájení zimních olympijských her v Pekingu
se postarají hlavně teenageři. Bude jich 95 procent ze tří

tisícovek vystupujících při pátečním ceremoniálu. Počet aktérů
bude pětinový ve srovnání se zahájením letní olympiády v roce
2008, kdy bylo na stadionu Ptačí hnízdo 15 000 vystupujících
včetně dvou tisícovek bubeníků. Skromnější ceremoniál je
kvůli pandemii koronaviru i očekávaným silným mrazům.
Bude také zkrácen na sto minut.

Švédští házenkáři zvítězili ve finá-
le mistrovství Evropy v Budapešti nad
obhájcem trofeje Španělskem 27:26.
Dramatický souboj dvou soupeřů čes-
kého týmu ze základní skupiny rozhod-
li až po uplynutí času ze sedmimetrové-
ho hodu, který proměnil Niclas Ekberg.
Bronz získali Dánové po vítězství 35:32
po prodloužení nad Francií. Švédové,
úřadující vicemistři světa, získali
rekordní páté evropské zlato a první od
roku 2002. Upevnili si postavení v čele
historické medailové tabulky před dru-
hou Francií, která má na kontě tři nej-
cennější kovy z ME. Španělé na třetí
evropské zlato po sobě nedosáhli, navá-
zali ale na medailové zisky z loňských
olympijských her a mistrovství světa,
kde vybojovali shodně bronz. Český
celek na turnaji obsadil 13. místo. Hned
po skončení šampionátu proběhnul los
play off o mistrovství světa v roce 2023
v Polsku a Švédsku. Češi se utkají
s vítězem duelu Severní Makedonie -
Rumunsko.  FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

DNES NA ČT SPORT
0088..2255 Panorama 0088..5555 Jak na Jizerskou 50 0099..0000 Volejbalový maga-

zín 0099..1155 Volejbal: Extraliga/Ústí - Příbram. Z 1111..4400 Hokej den poté
1122..2255 Panorama 1122..4455 Paralympijský magazín 1133..1100 Cyklokros: MS
USA/junioři. Z 1144..2200 S ČT sport na vrchol 1144..3300 Skoky na lyžích: SP
Německo. Z 1166..0055 Jak na Jizerskou 50 1166..1155 Archiv D: Aréna světové-
ho sportu 1166..4400 Hokej: TELH/Plzeň - Olomouc. PP 2200..1155 Dakar 2022
2211..3300 Hvězdné hry nad Pacifikem/Vancouver 2010 2233..2200 Snowboar-
ding: SP Itálie. Z

NOVÁ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ
TRAJEKTORIE KAMENŮ

PO ODHODU, CURLINGOVÉ
JESTŘÁBÍ OKO, BUDE PŘÍNOSEM.

REŽISÉREM SLAVNOSTNÍHO CEREMONIÁLU
SLIBUJE, ŽE OLYMPIJSKÝ OHEŇ SE BUDE
ZAPALOVAT ZPŮSOBEM, JAKÝ V HISTORII

HER JEŠTĚ NEBYL K VIDĚNÍ. 

Na úvod manželský souboj Česko - Norsko

Egypt ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství Afriky porazil
2:1 po prodloužení Maroko a v semifinále vítězové rekordních
sedmi šampionátů narazí na domácí Kamerun. Senegal zdolal
3:1 Rovníkovou Guineu a o finále si zahraje s Burkinou Faso.

Václav Kadlec se stal novou posilou fotbalistů Jablonce nad
Nisou. Devětadvacetiletý útočník a bývalý reprezentant přestou-
pil do čtrnáctého týmu ligové tabulky z Mladé Boleslavi,
v jejímž dresu se na podzim vrátil k fotbalu po vleklých potížích
s kolenem.

NOMINAČNÍ ZMĚNY
Slalomářka Gabriela Capová

se po dalším přerozdělení míst
Mezinárodní lyžařskou federací
(FIS) dočkala nominace na
olympijské hry. O ty naopak
definitivně přijde zraněná ski-
krosařka Diana Cholenská.
Dnešní odlet nestihne ani doda-
tečně nominovaný skokan
Radek Rýdl, neboť měl pozitivní
test na koronavirus.

TŘETÍ OLYMPIÁDA
Tři měsíce v letní přípravě

na olympijskou sezonu sdru-
ženář Tomáš Portyk místo
tvrdé dřiny chodil maximálně
na procházku. Vyčerpání
a ztrátu energie ale překonal.
Juniorský mistr světa z roku
2016 se už plně koncentruje,
po Soči 2014 a Pchjongčchan-
gu 2018, na svoji třetí olym-
piádu. 

LEDOVÉ TORZO
K hokejové reprezentaci při-

pravující se v Praze na olympij-
ské hry se připojili obránci David
Musil a Tomáš Kundrátek z Třin-
ce. Asistent trenéra Martin Straka
měl k dispozici osm hráčů. Od
víkendu už trénují útočníci
Roman Červenka, Michael Fro-
lík, Jan Kovář a Matěj Stránský,
delší dobu pak brankáři Roman
Will a Patrik Bartošák.

PRVNÍ BRIT
Tom Pidcock se stal jako první

Brit mistrem světa v cyklokro-
su v elitní kategorii mužů.
V americkém Fayetteville zvítě-
zil o půl minuty před Nizozem-
cem Larsem van der Haarem
a Belgičanem Elim Iserbytem.
Jediný český reprezentant na
startu Michael Boroš dojel šest-
náctý, když na vítěze ztratil
minutu a 50 sekund.



PPrráázzddnnéé ttrriibbuunnyy ttrrááppíí ppoocchhooppii--
tteellnněě ttaakkéé nneejjppooppuulláárrnněějjššíí ssppoorrtt..
LLiiggoovváá ffoottbbaalloovváá aassoocciiaaccee
((LLFFAA)) jjeeddnnaallaa ss mmiinniisstteerrssttvveemm
zzddrraavvoottnniiccttvvíí oo mmoožžnnéémm rroozzvvooll--
nněěnníí ddiivváácckkýýcchh oommeezzeenníí pprroottii
kkoorroonnaavviirruu aa nnaavvýýššeenníí ppooččttuu
oossoobb nnaa ssttaaddiioonneecchh ppřřii zzááppaasseecchh
pprrvvnníí aa ddrruuhhéé lliiggyy.. DDoouuffáá,, žžee
vv ccoo nneejjkkrraattššíí ddoobběě
bbyy mmoohhllaa bbýýtt hhlleeddiišš--
ttěě zzaappllnněěnnaa zz ppoolloovvii--
nnyy.. ÚÚvvooddnníí jjaarrnníí kkoolloo
nneejjvvyyššššíí ssoouuttěěžžee
oo ttoommttoo vvííkkeenndduu nniicc--
mméénněě jjeeššttěě pprroobběěhhnnee
ss úúččaassttíí mmaaxxiimmáállnněě ttiissííccoovvkkyy
ffaannoouušškkůů,, jjaakk ttoommuu bbyylloo nnaa
kkoonnccii ppooddzziimmuu..

»Co se týká návratu diváků na
stadiony, samozřejmě bychom si
to všichni moc přáli. Dle našich
informací se na ministerstvu
zdravotnictví připravují materiá-
ly a plány, jak budou probíhat
rozvolňovací vlny a postupné
změny stávajících opatření.
Víme také, jaká je situace
v jiných evropských zemích, kde
se s variantou omikron také

potýkají a napříč Evropou se při-
jímají významně rozdílná opat-
ření,« upřesnil předseda LFA
DDuuššaann SSvvoobbooddaa..

Od 16. ligového kola, které se
odehrálo na konci listopadu,
může na sportovní akce v Česku
maximálně tisícovka diváků. Při
vstupu se musejí prokázat očko-

váním proti koro-
naviru nebo pro-
děláním nemoci
v posledních 180
dnech, negativní
test se stejně jako
při vstupu na další

akce či do restaurací a barů neu-
znává.

»Za profesionální fotbal
bychom si přáli, abychom v co
možná nejdřívější době přešli do
režimu 50 procent povolených
kapacit ligových stadionů. Také
v tomto modelu jsme už v minu-
losti fungovali a myslím, že naše
kluby dokázaly bezpečně zajistit
všechna pravidla a jejich dodr-
žování,« pokračoval šéf LFA,
která v Česku řídí profesionální
soutěže.

Asociace hned po nástupu do
funkce oslovila nového ministra
zdravotnictví. »Na rozdíl od
minulé sezony se pořádání ligo-
vých utkání neřídí na základě
výjimky či jiných speciálních

pravidel, ale platí pro nás stejná
pravidla jako pro jiné hromadné
akce napříč obory v rámci jedno-
ho mimořádného opatření. O to
je pak složitější při jednáních se
státními orgány dojít k dohodě.

Samozřejmě bychom rádi,
kdyby se na fotbal nahlíželo
jinak, protože se domníváme, že
v otevřeném prostoru je šíření
nákazy podstatně méně rizikové

než v uzavřených halách nebo
budovách či v obchodních cent-
rech.«

Svoboda dále potvrdil, že LFA
jednala s ministerstvem i o mož-

ných změnách v karanténních
opatřeních pro kluby. »Po dobu
vrcholící zimní přípravy pro nás
bylo prioritou především zajiště-
ní plnohodnotného tréninkového
procesu všech týmů. Je třeba si
uvědomit specifikum kolektivní-
ho profesionálního sportu, který
se liší oproti běžným pracovním
kolektivům. Případná kolektivní
karanténa v jednom týmu totiž
ovlivní i fungování v týmu sou-
peře a může tak zasáhnout
významně do chodu celé ligy.
Nehledě k tomu, že se blíží také
extrémně důležité zápasy Slavie
a Sparty v evropských pohárech.
Tam by případná karanténa měla
nedozírné následky.« ((rreedd)) 

Velké extraligové téma posledních dnů s otazníkem, Sparta a »druhý«
gólman, má svůj vykřičník. Do branky angažovali Pražané třiatřicetiletého
Júliuse Hudáčka, který nahradí Alexandera Saláka, jenž předčasně ukončil
smlouvu a odešel do Švédska. Slovenský reprezentant, který v extra-
lize působil v sezoně 2013/14 v Pardubicích, naposledy chytal
v KHL v Rize. »Zvažovali jsme mnoho variant. Hudáčka vnímá-
me jako prověřeného gólmana, který má za sebou spoustu velice
zajímavých štací, kde nasbíral spoustu zkušeností (účastník sedmi
světových šampionátů). Věříme, že dobře doplní tandem s Matě-
jem Machovským,« vysvětloval sportovní ředitel PPeettrr TToonn..

Sparta vyhrála v zápase 47. kola extraligy
v Olomouci jednoznačně 6:1 a poprvé v sezoně tak
Hanáky přehrála. Dvěma góly se pod výhru Praža-
nů podepsali Filip Chlapík a Michal Řepík. Pardu-
bice - Mladá Boleslav 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Pražský hokejový velkoklub posílí pro
závěr reprezentační útočník David Tomášek a další
forvard Gennadij Stoljarov z Ruska. Pětadvacetile-
tý Tomášek se do Sparty vrací po půl roce, před
začátkem sezony odešel do KHL a nastupoval za
Chabarovsk. 

Dnešní los 48. kola TELH: 1177..0000 Plzeň -
Olomouc, 1177..3300 České Budějovice - Zlín, Litvínov
- Třinec, 1188..0000 Hradec Králové - Kladno, Brno -
Mladá Boleslav, 1199..0000 Sparta - Pardubice.

Trenér Pavel Patera končí na vlastní žádost
v Mladé Boleslavi. Radima Rulíka na střídačce nově
doplní Petr Haken, který ve středočeském klubu
dosud působil jako šéftrenér mládeže a kouč juniorů. 

Sestavu extraligového Hradce Králové osvěží
třicetiletý brankář Filip Novotný z Karlových Varů
výměnou za gólmana Štěpána Lukeše, který měl
s Mountfieldem zajímavé loučení. Kluby transak-
ci zveřejnily poté, co vychytal čtvrtým čistým kon-
tem v sezoně výhru 3:0 nad Vítkovicemi.

Kanadské bodování TELH: 1. Chlapík
(Sparta) 39 zápasů /49 bodů (23 branek + 26 asi-
stencí), 2. Bulíř (Plzeň) 44/48 (23+25), 3. Muel-
ler (Brno) 39/46 (22+24), 4. Pech (České Budě-
jovice) 42/45 (17+28), 5. E. Thorell (Sparta)
38/44 (18+26).

Colorado porazilo Buffalo 4:1 a vyhrálo desá-
té utkání v řadě a osmnáctý domácí zápas za sebou.
Boston podlehl Dallasu vysoko 1:6, David Pastr-
ňák ani další čeští hokejisté nebodovali. 

NHL: Carolina - San Jose 2:1, NY Islanders -
Minnesota 3:4, NY Rangers - Seattle 3:2, Pitts-
burgh - Los Angeles 3:4, Montreal - Columbus 3:6.

Statistiky moc neřeším…
NNaaooppaakk,, vv úúppllnněě jjiinnéémm rroozz--

ppoolloožžeenníí ss vvýýhhlleeddeemm kkee kkoonnccii
ddlloouuhhooddoobbéé ččáássttii jjssoouu nnaa jjiihhuu
ČČeecchh.. MMoottoorr ššllaappee.. PPrrvvnníí
mměěssíícc nnoovvééhhoo rrookkuu ppřřiinneessll
hheerrnníí zzlleeppššeenníí aa ppoohhoodduu ((ššeesstt--
nnáácctt bbooddůů zz ddeevvííttii zzááppaa--
ssůů)).. VVoonnddrrkkaa,, GGuullaašš,,
PPeecchh,, hhvvěězzddnnéé ttrriioo
ss bbllíížžííccíímm ssee ppllaayy ooffff
zzaaččíínnáá ssttrraaššiitt.. LLuukkáášš
PPeecchh vvssttoouuppiill 99.. lleeddnnaa ddoo
KKlluubbuu hhookkeejjoovvýýcchh ssttřřeellccůů
ddeennííkkuu SSppoorrtt,, kktteerrýý ssddrruužžuu--
jjee aauuttoorryy mmiinniimmáállnněě 225500
bbrraanneekk vv ddoommááccíí nneejjvvyyššššíí
ssoouuttěěžžii aa rreepprreezzeennttaaccii ssee
ddooččkkaall ddaallššííhhoo jjuubbiilleeaa.. 

Vzhledem k tomu, že
v národním týmu vstřelil
jen dva góly, zaokrouhlil
rychle i svůj počet 250 tref
v extralize. Osmatřicetiletý
útočník se vítěznou brankou
podepsal pod výhru Českých
Budějovic v Liberci 2:1.

»Je to hezký milník a jsem
za to samozřejmě rád. Jinak
ale tyto statistiky moc neře-
ším, mým hlavním cílem je
dostat tým do play off. Řeší to

ale náš pokladník, který mi
vždycky s radostí nahlásí,
kolik zase musím zaplatit,«
usmíval se s nadhledem Pech.

Rodák z Jihlavy se na metu
250 branek dostal pět minut

před koncem utkání, když za

záda Petra Kváči dorazil střelu
Milana Gulaše. »Snažil jsem
se vyhrát vhazování na Mila-
na, což se mi povedlo. Poté
jsem se dobře obtočil kolem
soupeřova centra Jelínka,
který si mě nepohlídal. Důle-
žité bylo, že Milanova střela
prošla až na branku, navíc byla

asi lehce tečovaná. Od vyrá-
žečky brankáře se puk trochu
zvláštně odrazil přímo na moji
hokejku a já jsem ho jen
doklepnul do branky.«

Motor v duelu tabulkových
sousedů získal tři body. »Jsou

to pro nás hodně
důležité a cenné
body, které se
z Liberce vozí hodně
těžko. Bílí Tygři mají
velmi dobrý tým,
a i když se v této
sezóně výsledkově
trochu trápí, stále
mají velkou kvalitu.«

Zápas v Liberci se
lámal v poslední
části. »Bylo to ale
pořád jen o jeden gól
a my tak zůstávali

stále ve hře. Před třetí třetinou
jsme si řekli, že do toho ještě
více šlápneme. Nejprve se
nám povedlo v přesilovce
vyrovnat, což bylo hodně
důležité. V závěru jsme pak
štěstím přidali také vítězný
gól,« dohrával tři body Pech.

((uuttss,, zzrr))

Krize v Litvínově aneb Barážová zápletka

Aktuálně s náskokem devíti
bodů budou hlavně »utíkat«
před nevyzpytatelnou baráží.
Samotný vzájemný zápas
s pronásledovateli z Kladna
napověděl o rozhozené psy-
chice Severočechů. Pod sledo-
vaným zápasovým
výčtem pro kladenské
Rytíře 5:2 byl podpis
útočníka NNiiccoollaassee
HHllaavvyy, který bilanci tři
body za dvě branky
a nahrávku přičetl dobře
vybrané hokejce.

»Po dlouhé době jsem si vzal
dobrou hokejku, co mi kustod
vyndal ze skladu, takže dobrý.
Mně hokejky došly a teď při
covidu trvá delší dobu je vyro-
bit, takže mi posílal hokejky
Milan Gulaš, jak máme stejný
záhyb. S těma mi to ale moc
nestřílelo. On je měl doma, tak
určitě věděl, že jsou špatný
(úsměv). I tak mu ale musím
poděkovat, protože jinak
nevím, s čím bych hrál. Teď
jsem však zase vytáhl svoji
a padlo to tam,« vysvětloval
v dobrém rozpoložení Hlava.

Přestože posledních pár
zápasů šance neproměňoval,
nedělal si z toho těžkou hlavu.
»Důležité bylo, že týmu se
daří a bodujeme. A věděl
jsem, že když budu makat dál,
přijde to. Musím poděkovat

celému týmu, každý to tam
odmakal. Bowsie v brance byl
skvělý, obránci hráli obětavě,
vše sedlo parádně.«

Kladno nasměrovala za
třemi body hned úvodní dva-
cetiminutovka, po níž vedlo
3:0. »Chtěli jsme hrát to, co
hrajeme už od začátku ledna -
aktivní tvrdý hokej. Taky jsme
tak nastoupili do zápasu, oni
sice měli taky šance, ale Bow
je pochytal a podržel nás. My
ty šance, co jsme měli, promě-
nili. A Litvínov to dostalo
dolů.«

Manko na Litvínov je už
pouze jednociferné, předpo-

slední Rytíři ztrácí na Vervu
devět bodů. »My zase nesmíme
lítat ve výšinách. Musíme být
pokorní a makat zápas od zápa-
su. Myslím, že devět bodů je
furt hrozně moc. Musíme
nastupovat takhle do každého
zápasu a třeba se nám to vrátí.
Stáhnout to bude pořád těžké,
oni teď jsou dole, prohráli už se
Zlínem, takže jsou třeba pod
nějakou dekou, ale příště
můžou zase vyhrát. Všechny
zápasy v extralize jsou hrozně
vyrovnaný a tabulka je natřís-
kaná. Pořád však musíme být

pokorní a koukat
pod sebe, protože
Zlín tady taky udělal
body a může se stát
cokoliv. Je důležité
zůstat furt na zemi.«

Pro soupeře je Kladno čím
dál nepříjemnějším sokem.
»Myslím, že jsme hru zjedno-
dušili, předtím jsme dělali
strašně chyb v obranném
pásmu, začali jsme hrát jedno-
duše a obětavě. Navíc jsme
začali dohrávat souboje a být
více nepříjemní. Také se nám
zvýšila produktivita, a to nejen
ve hře, ale i přesilovkách.
Máme navíc vyrovnané čtyři
lajny a každý dokáže na ledě
něco udělat. Jak jsme prohráli
zápas se Zlínem (4. ledna), od
té doby se to nakoplo. Dou-
fám, že v tom budeme pokra-
čovat co nejdéle.«  

Na Rytířích je zcela dobře
patrné, jak každý bod na
kontě navíc posiluje i jejich
sebevědomí. »Tak to je
vždycky. Když se daří týmu,
výkony jdou nahoru a hráči si
i víc dovolí. Tak to v hokeji
je. Dovolíte víc, když se daří.
Kdyby se nedařilo, puky
odskakují a podobně. Musíme
být ale opravdu pokorní,
nohama na zemi a makat dál.
Může pomoct i zkušenost,

když se naposledy sestoupilo.
Máme úkol od začátku sezo-
ny daný - aby extraliga na
Kladně zůstala a příští rok
mohli diváci chodit na extra-
ligu na domácím už zrekon-
struovaném stadionu (pozn.
Kladno hraje v této sezoně
své domácí duely v Chomuto-
vě).

Lednová bilance kladen-
ských Rytířů je devět zápasů –
patnáct bodů. ((uuttss,, zzrr))

ZZáávvěěrr zzáákkllaaddnníí ččáássttii hhookkeejjoovvéé
eexxttrraalliiggyy bbuuddee ppooddllee vvššeehhoo vvíícc nneežž
zzaajjíímmaavvýý.. OO vvzzrruucchh aa vv ttoommttoo ppřříí--
ppaadděě nneekklliiddnnéé ssppaanníí ttrreennéérraa VVllaaddii--

mmíírraa RRůůžžiiččkkyy ssee ssttaarraajjíí jjeehhoo ssvvěěřřeennccii.. JJeejjiicchh ppoosslleeddnníí vvýýkkoonnyy
ttllaaččíí ttýýmmoovvéé sseebbeevvěěddoommíí ddoollůů.. JJiinnýýmmii sslloovvyy nnaa kkoonnccii ttaabbuullkkyy ssee
mmůůžžoouu ddíítt jjeeššttěě vvěěccii.. LLiittvvíínnoovvššttíí zzee sseeddmmii lleeddnnoovvýýcchh dduueellůů
vvyyddřřeellii ppoouuhhýýcchh sseeddmm bbooddůů aa zzaaččíínnaajjíí ssee ssttrraacchhoovvaatt nneejjeenn
oo ššaannccii bboojjoovvaatt oo ppoosslleeddnníí ppoossttuuppoovvéé mmííssttoo ddoo ppřřeeddkkoollaa ppllaayy ooffff.. 

Je jasné, že litvínovský kouč Vladimír Růžička má velké starosti. Jeho oblíbené: »Jsem z toho na
prášky,« je nabíledni.  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Také fotbal trpí. Venkovní ochozy, které zejí prázdnotou, mají ale větší šanci se zaplnit dříve, než
uzavřené hokejové arény.  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

HOKEJOVÉ HITY

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 1. ÚNORA 2022

LFA JEDNALA S MINISTERSTVEM
I O MOŽNÝCH ZMĚNÁCH V KARANTÉNNÍCH

KLUBOVÝCH OPATŘENÍCH. VE HŘE JE
LIGA, ALE HLAVNĚ EVROPSKÉ POHÁRY.

EXTRALIGOVÁ ZÁPLETKA?
CO SI VÍC PŘÁT! CHYBÍ

JEDINÉ, MOŽNÁ TO HLAVNÍ,
ZAPLNĚNÉ OCHOZY.

Ligová fotbalová asociace »nespí«

1. Třinec 43 26 4 5 8 138:91 91
2. Hradec 43 24 6 4 9 140:94 88
3. Pardubice 43 20 10 4 9 141:108 84
4. Plzeň 44 19 4 7 14 137:124 72
5. Vítkovice 42 17 6 4 15 106:111 67
6. Budějovice 42 19 3 3 17 124:117 66
7. Boleslav 42 18 3 3 18 104:111 63
8. Sparta 41 15 6 5 15 148:123 62
9. Liberec 42 17 2 7 16 104:116 62

10. Brno 42 13 8 5 16 116:123 60
11. Olomouc 42 13 7 2 20 97:119 55
12. Vary 40 14 3 5 18 122:122 53
13. Litvínov 41 14 2 6 19 110:125 52
14. Kladno 43 9 4 8 22 109:151 43
15. Zlín 42 6 4 4 28 82:143 30


