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Vážení čtenáři Haló novin,

kromě úspěchů našich olympioni-
ků letošní šestý, stejně jako týdny
předešlé, charakterizovaly také zmat-
ky a absolutní amatérismus Fialovy
vlády, kde levá ruka neví, co dělá
pravá. Proti zcela chaotickému způ-
sobu vládnutí současné koalice se
také začíná ozývat čím dál více
odborníků napříč obory a došlo již
také na stávkovou pohotovost.

Teď ale k oněm konkrétním zmat-
kům naší schizofrenní vlády. Zatímco
ministr Válek nadále vede žabomyší
válku se Senátem o pandemický zákon,
přičemž i v době slábnoucí pandemie
a při stabilizovaném stavu nemocnic
vyhrožuje nouzovým stavem, proti kte-
rému před volbami a za daleko horší
situace ODS srdnatě bojovala, jeho šéf
Petr Fiala ve stejný okamžik vyhlašuje,
že většina platných opatření v březnu
skončí. Tohle je ta jasná a přehledná
komunikace v boji s pandemií, na kte-
rou ODS na podzim lákala voliče? To,
že na jednání o pandemickém zákonu
hraje ministr Válek v Senátu na mobilu
karty, má být ta profesionalita, kterou
nová vláda slibovala?

Fiala jako 
Topolánek nebo Nečas

Není se pak čemu divit, když podle
aktuálního průzkumu National Pan-
demic Alarm vládě nedůvěřuje hned
56 procent obyvatel. Přitom se na ni
valí kritika z řad právníků, odborářů,
ekonomů, ekologů, až pomalu nezbý-
vá nikdo, koho by nová vláda za
první tři měsíce vládnutí ještě nesti-

hla popudit. Zcela tristní bilance
hned v prvním čtvrtletí vládnutí uka-
zuje, že Fialova vláda má ideálně
našlápnuto popularitou dohnat další
nechvalně proslulé vlády Mirka
Topolánka a Petra Nečase.

A to zřejmě i co do počtu kmotrů.
Nové okolnosti se totiž objevily
v kauze poslance za ODS Karla Krejzy,
který na přelomu tisíciletí seděl v před-
stavenstvu privatizačního fondu Český
holding, jemuž se díky nepovedeným
transakcím podařilo prohospodařit
skoro tři miliardy korun z kapes více
než dvou set tisíc akcionářů. Zatímco
Krejzou řízený projekt výstavby

obchodně-společenského centra v Čes-
kých Budějovicích skončil s dluhy ve
výši 130 milionů, Krejza zkrátka roz-
hodně nepřišel. Před šesti lety si totiž
v pražských Kobylisích pořídil za osm
milionů dům z původního majetku
fondu. Dům, jehož odhadovaná tržní
hodnota činila 20 milionů. A jak to tak
u takových transakcí bývá, Krejza dům
pořídil přes prostředníka, podnikatele
Gerharda Horejska, jenž shodou okol-
ností ve velkém obchoduje s radnicí
v Litoměřicích, kde je – ale to je určitě
podobnost čistě náhodná – Krejza prv-
ním místostarostou. Jedna z Horejsko-
vých firem, Autoleasing Litoměřice,

dokonce sídlí právě v domě, který
Krejza od Horejska koupil. Horejskovy
firmy mají s Litoměřicemi uzavřeny
smlouvy v souhrnné hodnotě vyšší než
35 milionů, mimo jiné na zapůjčení
pěti elektromobilů a tří hybridů na dva
roky za dva miliony korun. Karel Krej-
za se k majetkovému a personálnímu
propojení s Horejskem – jak jinak –
odmítl vyjádřit.

Korunní princ?
Krátce se zastavím také u proběhlé-

ho víkendového sněmu hnutí ANO.
Ten se sice odehrál bez překvapení
a Andrej Babiš, jakožto jediný kandi-

dát na předsedu, svou pozici obhájil.
Potvrdily se ale také některé znepoko-
jivé tendence, které v hnutí ANO pro-
zatím bublají pod pokličkou. Ambici
stát po Andreji Babišovi v čele strany

potvrdil hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák. Ten Ivo Vondrák,
který podporuje výstavbu americké
vojenské základny v Mošnově. Ten Ivo
Vondrák, který se hrdě hlásí k pravici
a je pro rušení slev na jízdném, které
sama vláda hnutí ANO zavedla. Ten
Ivo Vondrák, který chce bojovat s chu-
dobou odebíráním a snižováním soci-
álních dávek lidem bez práce. Ten Ivo
Vondrák, který chce vládnout s ODS.
Po podzimních volbách jsem často
narážela na názor, že právě hnutí ANO
bude v nové Sněmovně hájit z opozič-
ních lavic zájmy levice. Nyní se ale
jako velmi realistická jeví situace, kdy
v brzké budoucnosti bude v čele ANO
člověk, který by nejen s ODS, ale zjev-
ně i s dalšími stranami z koaličního
slepence rád vládnul. Hnutí ANO
zkrátka není levicové, teď už se tím ani
netají a volba nového předsedy po
Andreji Babišovi dost možná otevře
řadě jeho voličů v tomto ohledu oči.

Dialog němého s hluchým
Ruský prezident Vladimir Putin

znovu vyzval ukrajinského prezidenta
Volodymyra Zelenského k plnění
Minských dohod. S prezidentem Mac-
ronem se Putin shodl, že ohledně Min-
ských dohod neexistují jiná řešení.
Putin současně ostře odmítl vyjádření
předsedy ukrajinské Rady národní
bezpečnosti a obrany Danilova, který
požádal Západ, aby netlačil na Ukraji-
nu plnit právě Minské dohody. 

(Pokračování na str. 2)
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Agentura AFP uvedla, že
napětí ve čtvrti zvýšila návště-
va krajně pravicového izrael-
ského poslance Itamara ben
Gvira. Policisté proti demon-
strantům zasáhli vodními děly
a gumovými projektily.

Spory kolem vystěhovávání
z domů v Šajch Džarráhu, které

hrozí desítkám palestinských
rodin, loni v květnu výrazně
přispěly k zažehnutí téměř
dvoutýdenních bojů mezi izra-
elskou armádou a palestinským
hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

Nejnovější nepokoje vypuk-
ly v Šajch Džarráhu o víkendu
poté, co ve čtvrti zachvátil
dům židovského osadníka
požár. Ultranacionalistický
izraelský zákonodárce Itamar
ben Gvir obvinil izraelské
policisty z nečinnosti a v Šajch
Džarráhu si provokativně zří-
dil provizorní kancelář na pod-
poru židovských obyvatel.
Palestinci do politikova stanu
v neděli vnikli, začali z něj
vyhazovat plastové židle
a dostali se do potyčky s jeho
stoupenci. V neděli pozdě

večer proti palestinským oby-
vatelům zasáhla izraelská
pořádková policie.

Kromě vystěhovávání hrozí
tisícům Palestinců ve Východ-
ním Jeruzalémě demolice
domů, které byly podle izrael-
ských soudů postaveny bez
povolení. Jenže Palestinci jen
zřídka dostávají povolení stavět
ve Východním Jeruzalémě,
který Izrael obsadil za války

v roce 1967 a pak jej v rozporu
s mezinárodním právem anek-
toval. Celé město považuje
Izrael za svou metropoli,
zatímco Palestinci chtějí
východní část, obývanou hlav-
ně Araby, přeměnit v hlavní
město svého budoucího státu.
To Tel Aviv odmítá připustit.

Ve Východním Jeruzalémě
žije asi 350 000 Palestinců a na
225 000 Židů. Palestinci
mohou volit v místních vol-
bách, ale většina jich volby na
protest bojkotuje, takže na rad-
nici nemají své zástupce,
napsal server The Times of
Israel. ((aavvaa,, ččttkk))

Němý s hluchým
Mimo Minských dohod neexistují jiná řešení

Dnes s přílohou 
VIZE mladých

OHLÉDNUTÍ ZPÁTKY
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BRITSKÁ MINISTRYNĚ
SI UTRŽILA OSTUDU, 
KDYŽ NEPOCHOPILA
LAVROVOVU IRONII.

TEL AVIV ANEKTOVAL
VÝCHODNÍ JERUZALÉM
V ROZPORU S MEZINÁ-

RODNÍM PRÁVEM.

Zatím poslední protiizraelský protest Palestinců rozdmýchal
krajně pravicový izraelský poslanec Itamar ben Gvir.
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(Dokončení ze str. 1)
Putin odmítl návrh předložený Dumě na

uznání separatistických republik Doněcké
a Luhanské oblasti a vysvětlil, že republi-
ky nelze uznat, neboť by to bylo v rozpo-
ru s Minskými dohodami, které počítaly
s významnou autonomií pro oba regiony.
Po devíti hodinách jednání skončila
schůzka v normandském formátu přede-
vším proto, že Ukrajina odmítla přímé
jednání se separatistickými republikami,
neboť by je tím prý legitimizovala.

Britský ministr obrany Ben Wallace
potvrdil, že Británie dodala na Ukrajinu
švédské ruční protitankové střely NLAW
i vojenské instruktory a slíbila co nejdříve
dodat další moderní zbraně. Neúspěšné
bylo jednání ministrů zahraničí Ruska
a Británie Sergeje Lavrova a Liz Trusso-
vé, která zaujala nesmírně jestřábí postoj

a vyzvala Rusko, aby okamžitě stáhlo své
vojáky od ukrajinské hranice a varovala
Rusko, že se proti němu chystají nesmír-
ně rozsáhlé sankce. Britská ministryně si
utržila ostudu, když nepochopila Lavro-
vovu ironii, který se jí zeptal, zda Británie
uzná ruskou svrchovanost v Rostovské
a Voroněžské oblasti, a Trussová prohlási-
la, že to Británie nikdy neučiní. Ostudná
neznalost ministryně jedné z nejmocněj-
ších zemí. Lavrov jednání se šéfkou brit-
ské diplomacie popsal jako dialog němé-
ho s hluchým.

Piráti se zase předvedli
A ještě chytrá rada českých Pirátů na

závěr: »Nevyrábějme elektřinu v ČR, ale
dovážejme ji.« Jak negativně dopadlo
opuštění soběstačnosti v ČR už Piráti asi
zapomněli. Ale abych nekřivdila pirátské-

mu europoslanci Peksovi, který je auto-
rem tohoto hloupého výroku, tak pozadu
nezůstal ani pirátský ministr zahraničí Jan
Lipavský, který prohlásil, že krize potvr-
dila, že se Evropa obejde bez ruského
plynu a může jej nahradit zkapalněným
LNG, který lze dovážet z USA. Mimo-
chodem USA vyzvaly Katar, aby zajistil
dodávky LNG pro Evropu, což ovšem
Katar odmítl s tím, že na to nemá kapaci-
ty. Jak upozornil místopředseda KSČM
Leo Luzar – Lipavský rovněž pomlčel
o faktu, že ruský plyn stojí asi 8 Kč za
metr krychlový, kdežto LNG 20-25 Kč za
krychlový metr. KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

Poznámka redakce: Pravidelnou rubriku
Bez obalu s K. Konečnou (navíc doplně-
nou o další přílohy) si můžete pustit i onli-
ne na webu iHano.cz, nebo na sociálních
sítích Kateřiny Konečné a KSČM.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské so-
cialistické republiky Thai Xuan Dung přijal včera europoslan-
kyni a předsedkyni ÚV KSČM Kateřinu Konečnou. Na přátel-
ském setkání probírali aktuální politickou situaci. FFOOTTOO –– ((zzaa))

Kvůli vládě hrozí kolaps zdravotnictví
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V tiskové zprávě to uvedl Svaz
zdravotních pojišťoven ČR, který
sdružuje šest menších pojišťoven. Ty
poskytují služby pro 4,7 milionu
pojištěnců.

Letos by měl systém veřejného
zdravotního pojištění podle schvále-
ných rozpočtů pojišťoven hospodařit
se schodkem 9,5 miliardy korun.
Očekávalo se, že příjmy vzrostou
o 6,3 procenta na 431,2 miliardy
korun a výdaje o 4,6 procenta na
440,7 miliardy korun. Rozpočty

pojišťoven, takzvané zdravotně
pojistné plány, počítaly s navýšením
platby za státní pojištěnce od ledna
o 200 korun na zhruba 1967 korun,
jak to schválila minulá vláda. Sou-
časný kabinet při hledání úspor toto
navýšení, které mělo do systému při-
nést asi 14 miliard korun, škrtl.
Ministerstvo financí předpokládá, že
deficit může částečně zmenšit lepší
výběr pojistného.

Prezident Svazu zdravotních pojišťo-
ven LLaaddiissllaavv FFrriieeddrriicchh uvedl, že pojiš-
ťovny počítaly s deficitem 14 miliard
korun, který by pokryly. Na konci roku
by jim na účtech zůstalo devět miliard.
»Dalších 14 miliard poklesu už ale
zůstatky pokrýt nemohou a část neza-
placených nákladů se přesune do další-
ho roku,« uvedl Friedrich.

Kvůli škrtům ve zdravotnictví

minulý týden vyhlásily stávkovou
pohotovost zdravotnické odbory.
Včera jejich předsedkyně DDaaggmmaarr
ŽŽiittnnííkkoovváá řekla, že nyní plánují dopi-
sem oslovit poslance, kteří budou
o státním rozpočtu a zmrazení plateb
státu jednat.

Svaz upozornil, že pojišťovny hos-
podaří schodkově už druhým rokem.
Loni podle svazu schodek činil 16,2
miliardy korun a zůstatky základních
fondů, z kterých pojišťovny hradí
zdravotní péči, klesly z 39,7 na 23,5
miliardy korun.

Na začátku února bylo zahájeno
dohodovací řízení o úhradách ze
zdravotního pojištění pro rok 2023.
Při zahájení svaz upozorňoval, že
úhrady pro příští rok nebude možné
navyšovat. »U cen jsme pro rok 2023
předběžně předpokládali návrh na

zachování těch letošních. Pokud se
nám však nepodaří dosáhnout nárůs-
tu plateb státu pro rok 2023, bylo by
při současném vlivu změn na příjmo-
vé straně zjevně potřeba ceny naopak
snížit,« doplnil včera Friedrich.

Část poskytovatelů zdravotní péče
navíc žádá letos vydání kompenzační
vyhlášky, která by jim pokryla inflaci,
navýšení cen energií či zajistila odmě-
ny pro zdravotníky za nasazení během
epidemie. S požadavkem na její vydá-
ní se už v prosinci obrátil dopisem na
novou vládu například prezident
České lékařské komory Milan Kubek.

Minulý týden ji v otevřeném dopise
premiérovi a ministrům financí a zdra-
votnictví žádalo také Sdružení ambu-
lantních specialistů ČR.

»V současné době raketově rostou
ceny našich režijních položek včetně

nákladů na energie.
Jde o cenovou změnu,
s níž během dohodo-
vacího řízení na letoš-
ní rok nikdo nepočítal,
ale finanční stabilitu

poskytovatelů a kvalitu a dostupnost
péče začínají ohrožovat. Finance
nastavené úhradovou vyhláškou
ministerstva zdravotnictví pro rok
2022 tedy stačit nebudou,« uvedli
ambulantní specialisté. Zdravotní
pojišťovny si ale podle svazu další
neplánované výdaje nemohou dovo-
lit. ((cciikk))

Němý s hluchým

US Army k nám dorazí již večer
PPrrvvnníí ččáásstt aammeerriicckkééhhoo kkoonnvvoojjee,,

kktteerrýý vv rráámmccii aalliiaannččnnííhhoo ccvviiččeenníí pprroo--
jjeeddee ppřřeess ČČeesskkoouu rreeppuubblliikkuu,, ppřřiijjeeddee
nnaa RRoozzvvaaddoovv ddnneess vveeččeerr.. PPoosslleeddnníí
aammeerriiččttíí vvoojjááccii bbyy ppaakk mměěllii ČČRR ooppuuss--
ttiitt zzaa ttýýddeenn vv úútteerrýý rráánnoo..

Celkem přes ČR přejede šest kon-
vojů, které budou rozděleny do něko-
lika menších skupin, řekla mluvčí
generálního štábu MMaaggddaalleennaa DDvvoořřáá--
kkoovváá. Vojáci, kteří budou vybaveni
například kolovými obrněnými tran-
sportéry Stryker, míří na cvičení na
Slovensko.

Konvoj bude rozdělen do šesti částí
a každá z nich následně i do pěti
menších skupin, které po českých
dálnicích pojedou s časovým odstu-
pem kvůli plynulosti dopravy. První
část má podle plánů dorazit na hra-
niční přechod Rozvadov dnes
v 19.00, v minulosti se vojáci často
potýkali se zpožděním. Technickou

přestávku mají vozidla naplánovánu
v Ostrově u Stříbra. Ráno dorazí do
Rančířova na Jihlavsku, kde pro ně
česká armáda připravila stanový
tábor. Po odpočinku znovu na cestu
vyrazí ve večerních hodinách. Čes-
kou republiku opustí na hraničním
přechodu Břeclav.

Trasa vede z Rozvadova po dálni-
cích D5, D0, D1 a silnici I/38 do
Rančířova, druhý den pak opět po sil-
nici I/38 na dálnice D1 a D2. Přesun
až 1500 vojáků a 700 kusů techniky
je součástí cvičení Saber Strike 2022.

Armáda na Twitteru uvedla, že
v každé skupině bude na českých sil-
nicích maximálně 20 vozidel. Řidiče
vyzvala, aby dbali pokynů policie
a nevjížděli do konvoje. »Nepředjíž-
dějte, pokud nemáte jistotu, že před-
jedete celý konvoj,« uvedla.

Podle Dvořákové se stejně jako
v minulosti do cvičení zapojí 2. jez-

decký pluk (2nd Cavalry Regiment),
který je v současné době umístěn jako
součást amerických vojenských sil
v Německu. S sebou budou mít vojáci
kolová obrněná bojová vozidla Stryker
nebo terénní vozidla HMMWV (High
Mobility Multipur-
pose Wheeled
Vehicle – vysoce
mobilní víceúčelo-
vé kolové vozidlo),
vybaveni budou
i logistickou podpůrnou technikou,
jako jsou cisterny nebo podvalníky. 

NE základnám protestuje
Iniciativa Ne základnám, z. s.,

včera obeslala poslankyně a poslance
Parlamentu ČR a ministerstvo obra-
ny, aby upozornila, že počet projíždě-
jících amerických vojáků a kusů
vojenské techniky je podle ní vyšší,
než schválila vláda ČR v roce 2021.

Obrátila se také na sdělovací pro-
středky, protože – dle vyjádření VVáácc--
llaavvaa NNoovvoottnnééhhoo z iniciativy –
»nechceme být v budoucnu obviněni,
vzhledem k našim předchozím akti-
vitám, z nečinnosti, zatajení proti-

právního jednání, které lze posuzovat
jak z pohledu mezinárodního, tak
našeho ústavního práva, jako pode-
zření z naplnění trestné činnosti«.

Podle Novotného si poslanci nekla-
dou otázku, jaký druh kolové techniky
americké armády projíždí přes území
České republiky; jak je možné bez
souhlasu vlády navýšit počet této tech-
niky; co americké vozy vlastně vezou,
zdali také ostrou munici; byla-li zve-

řejněna žádost Ukrajiny nejen o vojen-
ský materiál; jaký je cíl průjezdu ame-
rických vojáků atp. »Není s tím spojen
převoz nejen 4006 ks ‚humanitárních,
solidárních‘ tříštivo-trhacích dálko-
vých nábojů ráže 152 mm, sloužících
zejména k vedení bojové činnosti proti
živé síle protivníka v otevřeném pro-
storu nebo v krytech? Stěhuje se snad
americká základna Ramstein nebo jiná
z Německa blíže k východní hranici
z důvodu odstrašení a zlepšení ‚míro-
vých podmínek‘?« ironicky glosuje. 

OI Ne základnám sleduje, že po
patnácti letech existence této organi-
zace mainstreamové sdělovací pro-
středky ovlivnily nemalou část obča-
nů natolik, že je přivedly ke změně
názorů, ale i jednání a chování. »Lidé
méně přemýšlejí, jsou agresivní, žijí
v nenávisti ke svému okolí i někte-
rým národům,« domnívá se Novotný.

((cciikk,, mmhh))

Vyhlídka Hrádek (Burgsberg) ve Varnsdorfu na Děčínsku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. FFOOTTOO -- ČČTTKK//OOnnddřřeejj HHÁÁJJEEKK
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DOPORUČUJEME
LLeeoo LLUUZZAARR, místopředseda ÚV KSČM,

bude dnes od 10.30 hodin hostem pořadu Zprá-
vy Plus v CNN Prima News. S poslancem a sta-
rostou městské části Praha 6 Ondřejem Kolářem
(TOP 09) bude diskutovat o situaci na rusko-

ukrajinské hranici. Pořad bude CNN Prima News vysílat živě.

FINANCE NASTAVENÉ ÚHRA-
DOVOU VYHLÁŠKOU MINISTER-

STVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO
ROK 2022 STAČIT NEBUDOU.

POČET PROJÍŽDĚJÍCÍCH AMERIC-
KÝCH VOJÁKŮ A KUSŮ VOJENSKÉ

TECHNIKY JE PODLE NÍ VYŠŠÍ,
NEŽ SCHVÁLILA VLÁDA.

HLEDÁME UČETNÍ/HO NA HPP
POŽADUJEME ÚPLNÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ, 

ZNALOST PRÁCE S ÚČETNÍMI SYSTÉMY
A PRAXI V OBORU.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY. 
MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ.

Přihlášky s Vaším profesním životopisem, kde budou uvede-
ny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech, zasílejte na personální oddělení na e-mail:
mmiicchhaaeellaa..ttuuhhaacckkoovvaa@@kkssccmm..cczz.
Dotazy na Ing. Tuháčkovou tteell:: 222222 889977 440099..
Termín: do 2288.. 0022.. 22002222. P22005



Nejtepleji bude ve čtvrtek
TTeennttoo ttýýddeenn bbuuddee tteepplloottnněě

nnaaddpprrůůmměěrrnnýý aa vvěěttrrnnýý.. NNeejjtteepp--
lleejjii bbuuddee vvee ččttvvrrtteekk,, kkddyy nnaa jjiižžnníí
MMoorraavvěě mmoohhoouu tteepplloottyy vvyyssttoouu--
ppiitt aažž kk 1155 ssttuuppňňůůmm CCeellssiiaa..

Vyplývá to z týdenní před-
povědi počasí a informací na
facebookovém profilu České-
ho hydrometeorologického
ústavu.

Dnešek a zítřek bude podle
meteorologů ve znamení
přecházení jednotlivých
frontálních systémů. Dnes
očekávají od západu postup-
ně místy přeháňky nebo
slabý občasný déšť, nad 900
metrů nad mořem bude sně-
žit. Zítra bude pršet na větši-
ně území, ve čtvrtek pak

vydatněji i na horách,
v závěru dne bude v polo-
hách nad 1000 metrů nad
mořem sněžit.

Druhá polovina týdne bude
větrná, nejsilnější vítr bude
foukat ve čtvrtek, nárazy větru
budou v nížinách až 90 kilo-
metrů za hodinu, na horách
i kolem 110 kilometrů za hodi-

nu. V pátek vítr jen nepatrně
zeslábne, pak už by tolik fou-
kat nemělo.

Nejtepleji bude v následují-
cím týdnu ve čtvrtek, kdy se
budou nejvyšší denní teploty
pohybovat mezi devíti až 13
stupni Celsia, na jižní Moravě
mohou vystoupit až k 15 stup-
ňům Celsia. ((cciikk))

Radostné bruslení malých i velkých na umělém ledu na pražské Letné. Pražský magistrát tam i letos připravil velmi oblíbe-
né veřejné kluziště, kde se bruslí denně zdarma. FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Hledali a hledali, stejně nenašli…
NNěěkkoolliikkaamměěssííččnníí ffoorreennzznníí aauuddiitt,,

kktteerrýý vvee SSpprráávvěě ssiillnniicc OOlloommoouucckkééhhoo
kkrraajjee ((SSSSOOKK)) zzkkoouummaall vveeřřeejjnnéé
zzaakkáázzkkyy zzaa oobbddoobbíí 22001155 aažž 22002200,,
nneeppoottvvrrddiill ssppoojjiittoosstt zzjjiiššttěěnnýýcchh
ppoocchhyybbeenníí ss ppoolliittiikkyy hhnnuuttíí AANNOO
vvččeettnněě bbýývvaallééhhoo ššééffaa jjeehhoo ppoossllaannccůů
JJaarroossllaavvaa FFaallttýýnnkkaa..

»Audit prokázal, že žádná vazba na
politiky hnutí ANO na krajské a ani
celostátní úrovni není,« řekl včera
novinářům předseda krajských zastu-
pitelů ANO, poslanec a bývalý hejt-
man LLaaddiissllaavv OOkklleeššttěěkk. Hejtmanství
audit zadalo loni na jaře v souvislos-
ti s informacemi vyplývajícími
z kauzy Faltýnkova diáře. Výsledky
auditu krajský úřad nezveřejnil, před
časem kvůli němu padlo trestní ozná-
mení.

»Audit v SSOK si vedení kraje
zadalo údajně na základě kauzy ukra-
dených zápisů pana Faltýnka. Spoji-
tost s tímto se však ani v nejmenším
nepotvrdila. Audit neodhalil žádnou
souvislost mezi vážnými pochybení-
mi při vedení SSOK a členy hnutí
ANO. Přesto jsou vydávána zmani-
pulovaná tisková prohlášení, která
dávají neuspokojivá zjištění auditu
do souvislosti s tzv. kauzou Faltýn-
kových deníčků,« uvedl Okleštěk.
Podle krajského zastupitele a poslan-
ce ANO PPeettrraa VVrráánnyy je audit »obec-
ná slohová práce, která stála dva mili-
ony korun«.

Audit zkoumal veřejné zakázky
SSOK za období 2015 až 2020, kdy
v kraji nejprve vládla ČSSD s KSČM
a poté vítězné hnutí ANO s ODS

a ČSSD. Na podzim 2020 se pak
vlády ujala koalice Pirátů, STAN,
Spojenců-Koalice pro Olomoucký
kraj a ODS. »Audit odhalil vážná
pochybení a prostředí pro manipulaci
s veřejnými zakázkami, přičemž
možné ovlivňování zakázek je spojo-
váno se současným vedením SSOK,«
upozornil Okleštěk, podle kterého ale
nynější vedení hejtmanství na
výsledky auditu adekvátně nereago-
valo. »Žádáme vedení kraje o trans-
parentní interpretaci výsledků
forenzního auditu SSOK a o vyvoze-
ní patřičných důsledků, třeba i perso-
nálních,« uvedl.

SSOK ročně investuje do oprav
krajských silnic stovky milionů
korun. Hejtmanství nedávno oznámi-
lo, že SSOK upraví systém hledání

dodavatelů zakázek, bude častěji zve-
řejňovat svoje poptávky a oslovovat
více firem. Upraví také vnitřní před-
pisy a vyřeší střet zájmů u několika
zaměstnanců. 

Dále prý také zavede dynamický
nákupní systém na dodávky pohon-
ných hmot či náhradních dílů a mini-
malizuje využívání tzv. užšího řízení.
Audit podle poukázal na vhodnost
úpravy struktury organizace a upo-
zornil na možný střet zájmů někte-
rých zaměstnanců, kteří podnikají
v podobných oborech jako samotná

SSOK. Vedení SSOK proto dostalo
za úkol zavést opatření, aby střetům
předcházelo.

Podle serveru Seznam Zprávy,
který Faltýnkův poznámkový blok

získal, se informace v diáři
týkají nejen dopravních
zakázek v Olomouckém
kraji, ale také například roz-
dělování sportovních dotací
či postupu při možném

vzniku firmy ve Faltýnkově skrytém
vlastnictví. Faltýnek loni na začátku
dubna ve Sněmovně řekl, že policie
by měla prověřit záležitosti, o nichž
píšou Seznam Zprávy, i okolnosti
úniku údajů z diáře. Informace z diáře
podle Radiožurnálu začali prověřovat
detektivové z Národní centrály proti
organizovanému zločinu. ((cciikk))
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VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee ppřřiibbyylloo vv nneedděěllii
77119933 nnoovvěě ppoottvvrrzzeennýýcchh ppřřííppaaddůů CCOOVVIIDD--
1199,, oo ppěěttiinnuu mméénněě nneežž ppřřeedd ttýýddnneemm.. BByyll
ttoo nneejjnniižžššíí ddeennnníí ppřříírrůůsstteekk zzaa ppoosslleeddnníícchh
ppěětt ttýýddnnůů..

V mezitýdenním srovnání byl ale nižší
i počet testů, které laboratoře provedly.
Sedmidenní incidence klesla v závěru
minulého týdne na 1488 nových případů
na 100 000 obyvatel.
Pod 1500 se dostala
poprvé za tři týdny,
vyplývá to z dat na webu
ministerstva zdravotnic-
tví.

Kromě nově odhalených případů
v neděli přibylo 1106 opakovaných nákaz
novým typem koronaviru. Bylo to nejmé-
ně od poloviny ledna.

Za celý minulý týden bylo v České
republice potvrzeno 159 252 nových pří-
padů koronavirové infekce, zatímco
o týden dřív téměř 230 000. V šesti ze
sedmi posledních dní počty nově odhale-
ných případů v mezitýdenním srovnání
klesaly.

Nejméně příznivá je v současnosti epi-
demická situace v Jihomoravském
a Moravskoslezském kraji. V přepočtu na
100 000 obyvatel tam připadá 1774,

respektive 1668 nově odhalených případů
nákazy za posledních sedm dní. Naopak
v Karlovarském kraji sedmidenní inciden-
ce jen lehce přesahuje 1100 případů na
100 000 obyvatel.

Reprodukční číslo udávající, kolik dal-
ších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně
testovaný, stouplo k dnešnímu dni z 0,7 na
0,76. Pod hodnotou jedna, což znamená,

že šíření epide-
mie zpomaluje,
se drží desátým
dnem.

V mezitýden-
ním srovnání už

tři týdny nepřetržitě rostou počty hospita-
lizovaných pacientů s pozitivním testem.
V neděli jich bylo v nemocnicích 3417,
z toho 239 v těžkém stavu. Ve srovnání se
stejným dnem o týden dřív stoupl počet
hospitalizací o 165 a počet pacientů se
závažným průběhem onemocnění se zvý-
šil o 25 případů.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se
v České republice virem SARS-CoV-2
prokazatelně nakazilo přes 3,4 milionu
lidí. Zemřelo 37 873 z nich, posledních 28
případů přibylo do statistik tuto neděli.

Od začátku letošního roku zemřelo
s COVID-19 přes 1600 lidí. Počty zemře-

lých v poslední době stoupají. Od začátku
února připadá v průměru 45 úmrtí na den.
V lednu to bylo 33 případů.

Laboratoře v České republice provedly
v neděli 30 600 testů na přítomnost nové-
ho typu koronaviru. Bylo to o 16 100 pří-
padů méně než o týden dřív. Rozdíl se ale
pravděpodobně sníží, protože údaje za
předchozí den nebývají úplné.

V případě nejčastějších prováděných
preventivních testů stoupla pozitivita na
19,5 procenta z 16,6 o týden dřív. U takz-
vané diagnostické indikace, kdy se testují
lidé s příznaky, se podíl pozitivních zvýšil
z 32,5 na 36,6 procenta. U epidemiologic-
ké indikace, kdy se testují lidé například
po rizikovém kontaktu s nakaženým, byl
tuto neděli pozitivní každý čtvrtý test,
zatímco před týdnem ani ne každý pátý.

Naočkovat proti závažnému průběhu
COVID-19 se v závěru minulého týdne
nechalo 1813 lidí, o 470 méně než před-
chozí neděli. Méně než 2000 dávek apli-
kovali zdravotníci naposledy na Nový
rok. Celkem bylo od začátku očkování
v prosinci 2020 podáno přes 17,2 milionu
dávek, z toho 3,9 milionu tvořily posilují-
cí dávky očkování. Ukončené očkování
má v ČR podle dat ministerstva zdravot-
nictví 63,7 procenta obyvatel. ((cciikk))

Pouze 7193 nových případů

NEJMÉNĚ PŘÍPADŮ
ZA POSLEDNÍCH

PĚT TÝDNŮ.

NYNĚJŠÍ VEDENÍ
HEJTMANSTVÍ NA VÝSLED-

KY AUDITU ADEKVÁTNĚ
NEREAGOVALO.

SSkkuuppiinnaa aakkttiivviissttůů vvččeerraa rráánnoo
zzhhrruubbaa nnaa ppůůll hhooddiinnyy uuzzaavvřřeellaa
vv PPrraazzee uu bbuuddoovvyy mmiinniisstteerrssttvvaa
žžiivvoottnnííhhoo pprroossttřřeeddíí ppřříívvoodd
vvooddyy ddoo úúřřaadduu.. 

Dvojici protestujících, kteří
poté bránili k přístupu k uzá-
věrům z obou stran budovy,
z místa odvedli policisté. Pro-
test mířil proti vládní dohodě
o těžbě v polském hnědouhel-
ném dole Turów. Obyvatelé
příhraničních obcí na české
straně poukazují na to, že
v oblasti kvůli těžbě ubývá
spodní vody. Dohodu, kterou
uzavřela vláda s Polskem,
označil jeden z aktivistů za
zradu na občanech. »Chceme
alespoň symbolicky ukázat, že
voda je pro nás obyvatele
důležitější než finanční výkup-
né, za které nás česká vláda
prodala,« uvedl.

Podle zaměstnanců minis-
terstva aktivisté narušili fun-
gování vodovodu v budově.
Na místě byl revizní technik,
podle kterého přívod vody
zajišťuje hasicí systém v celé
budově. Protest skončil po
zhruba půl hodině po příjezdu
policie. Mluvčí úřadu DDoommiinnii--
kkaa PPoossppííššiilloovváá řekla, že pro-
voz úřadu byl po dobu odsta-
vení vody ohrožen zejména po
bezpečnostní a hygienické
stránce.

Po uzavření přívodu vody

zůstal na místě z každé strany
budovy jeden z protestujících.
Aktivista před budovou
s transparentem »Práce na kli-
matické spravedlnosti« seděl
na židli nad uzávěrem vody, se
kterým předtím manipuloval.
ČTK řekl, že pochází z místa
poblíž Turówa. »Nesouhlasím
s dohodou, kterou uzavřela
česká vláda. Je to symbolický
akt,« řekl ke svému protestu.
Uvedl také, že po podání žalo-
by na pokračování těžby
v dole Turów občané věřili, že
se za ně vláda a především
ministerstvo životního prostře-
dí postaví. Dohodu podle něj
vláda uzavřela v době, kdy
držela v ruce všechny trumfy.
Ministerstvo podle aktivistů
flagrantně selhalo v zajišťová-
ní příznivých podmínek pro
život.

Vodu v budově ministerstva
aktivisté plánovali zavřít na
dvě hodiny, to je podle nich
nesrovnatelné s tím, o kolik
přicházejí lidé zasažení roz-
hodnutím vlády. »Náš symbo-
lický akt občanské neposluš-
nosti má ministerstvu životní-
ho prostředí připomenout, že
to, co je pro ně dnes jen chvil-
kovým nepohodlím, je pro
obyvatele a obyvatelky Libe-
reckého kraje každodenní rea-
litou,« uvedli v prohlášení.

((cciikk))

Odpojili ministerstvo
od vody

Hřebčín ve Slatiňanech, který chová starokladrubské vra-
níky, představil včera první narozené hříbě letošního roku.

FFOOTTOO -- ČČTTKK//JJoosseeff VVOOSSTTÁÁRREEKK

OZNÁMENÍ
Vzhledem k rozvolňování protipandemických opatření bude

pprrooddeejjnnaa kknniihh aa.. ss.. FFuuttuurraa ve třetím patře budovy ÚV KSČM
v ulici Politických vězňů 9 v Praze opět ootteevvřřeennaa oodd ppoonndděěllíí
2211.. úúnnoorraa. ((rr))



Politickým veršem o bordelu ve všem v Politickým veršem o bordelu ve všem

Světapán kapitál
Hra s ohněm začíná,
lež pravdu objímá,
pravdu chce udusit,
na pomoc musím jít.

A tak jdu, jdu,
chyťte se mě,
děti Země,
uhnem šlemu, slizu, hlenu,
vybředneme z břečky žranic, 
z břečky sexu, chlastu, pranic,
z flákání, nic nedělání,
z břečky zrady, falše, lhaní.

Vybředneme, doneseme
čistou vodu od pramene,
lež od pravdy odtrhneme,
číš podáme pravdě němé.
Promluvila! Mluví, sílí,
lež jen kvílí, ztrácí síly:

»Zničující válka hrozí,
nenesou tu vinu bozi
ani spory, krádež, vraždy – 
KAPITÁL je vinen navždy!

Světapán nám tutlá, kryje,
nenasytná že harpyje zlá je,
mstivá, loupeživá,
ze zisků a válek živa.

K šípku ať jde Ukrajina!
Světapána nezajímá.
Podraz chystá Světapán:
Sibiř-Čína hlavní plán!«

Hegemonie
P. C. Roberts: »…Amerika
chce získat hegemonii, a to
přinese jadernou válku…«

Hegemonie
vlády chtivá je,
má svoji noru
na Kapitolu.

Hegemonie
země rozryje,
seje do těch míst
bídu nenávist.
Hegemonie
ziskuchtivá je,
pro zlato, mamon
dá atom v kanón

střelí pif paf pic – 
nebude už nic,

nebude už člověk 
v travičce si hovět.

»Travička zelená,
to je moje potěšení,
travička zelená,
to je moje peřina.

Hegemonii
v kanón nabiji,
na Měsíci ji střelím.

JÁ – ČLOVĚK – tu velím!«
VVěěrraa LLEEVVÁÁ

Máme málo mrtvých?
Se smrtelnou
Infekční nemocí
Nutit lidi chodit
Do práce?

Ministr zdravotnictví
Pan Válek
Se svým manšaftem
Asi pomát se!

JJaann ZZEEMMAANN
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Bývalou celnici pronajmou
na komerční prostory

BBrrnněěnnššttíí rraaddnníí ssoouuhhllaassiillii
ss pprroonnáájjmmeemm kkoommeerrččnníícchh pprroo--
ssttoorr vv bbýývvaalléé hhiissttoorriicckkéé bbuuddoo--
vvěě cceellnniiccee vv KKřřeennoovvéé uull.. 7766
uu mmoossttuu ppřřeess řřeekkuu SSvviittaavvuu
vveeddllee ZZddeerraaddoovvaa sslloouuppuu,, ccoožž
jjee vvzzááccnnáá bbrrnněěnnsskkáá ggoottiicckkáá
ppaammááttkkaa..

Vyvěsí na úřední desku inze-
rát o pronájmu prostor celnice
i s venkovní terasou na dvoře
domu k podnikání. Jde o druhé
zveřejnění výzvy, neboť
původní vybraný zájemce
(společnost Bensen, s. r. o.) od
nabídky odstoupil. Při rekon-
strukci bytového domu celnice
v Křenové 76 vznikly v prvním
nadzemním a v prvním pod-
zemním podlaží prostory
k podnikání, včetně na venkov-
ní terase na dvoře domu. Pros-
tory jsou sice zkolaudovány
jako prodejna nepotravinářské-
ho zboží, avšak prostor lze dle
přání vhodného zájemce reko-
laudovat. Vhodný nájemce tam
může provozovat pro veřejnost
třeba nic nerušící kavárnu
a také provozy k cyklistickému
využití. To proto, že vedle

budovy podél řeky vede důle-
žitá cyklotrasa. V celnici tím
může být i drobné občerstvení
a cykloservis/servis jiného
sportovního vybavení. Potvrdil
to náměstek primátorky pro
bydlení JJiiřříí OOlliivvaa.

Radní posvětili záměr proná-
jmu objektu na dobu neurčitou,
přičemž po dobu prvních pěti
let pronájmu může nájemce
vypovědět nájem bez udání

důvodu a pronajímatel pouze
z důvodu porušení nájemní
smlouvy. Po pěti letech trvání
nájemního vztahu může i pro-
najímatel vypovědět nájemní
vztah bez udání důvodu s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce. Uvede-
né podmínky pronájmu zohled-
ňují skutečnost, že náklady
na úpravu pronajímaných pro-
stor vyvolané realizací záměru
nájemce ponese výhradně on

bez možnosti jejich požadování
po pronajímateli, a to i náklady
spojené s eventuálními staveb-
ními změnami nutnými pro
rekolaudaci pronajímaných
prostor.

»V památkové bývalé celni-
ci i na nedalekém Zderadově
sloupu dělají nyní jako součást
výuky studenti Vysokého
učení technického historický
průzkum. Byl bych rád, kdy-
bychom výsledky jejich bádá-
ní poté vystavili, a umožnili
tak veřejnosti seznámit se
v pronajímaných prostorách
s historií tohoto místa,« dodal
náměstek primátorky Oliva.

Dle Dalimilovy i Kosmovy
kroniky byl český šlechtic
Zderad v 11. století rádce krále
Vratislava I. Pověsti tvrdí, že
na tomto místě jej dal za uráž-
ku zavraždit kralevic Vrati-
slav. Gotický Zderadův sloup
dal pak postavit údajně král
Vratislav I. jako památku na
svého oblíbeného rádce. Jiné
prameny přikládají sloupu jiný
význam a posunují jeho vznik
do pozdějších staletí. ((vvžž))

Kdo chce černé uhlí 
z Donbasu?

V článku na internetu Kapacita vlaků nestačí, a tak do ČR poprvé připlula loď
s uhlím z Austrálie, se lze dočíst, že po Labi přivezla nákladní loď černé uhlí z Aust-
rálie, které se zde bude překládat na železniční nákladní vagóny, a těmi bude odve-
zeno do hutí v Ostravě. Při dalším zadání na internetu je článek, OKD letos vytěži-
lo víc uhlí, než plánovalo, v kterém se udává, že společnost OKD vytěžila na svém
posledním provozovaném dole rekordní množství uhlí, ale tento důl bude v letošním
roce uzavřen. V celé Evropě tak zůstane jen několik dolů, kde se bude těžit černé
koksovatelné uhlí, které je potřeba k výrobě surového železa v hutích. Toto množ-
ství ale zdaleka nestačí k zásobování hutí, a tak se musí dovážet mimo jiné až z dale-
ké Austrálie.

Jsou v Evropě ještě ne zcela využívaná velká ložiska černého koksovatelného
uhlí? Jsou, a jedno z těchto ložisek je v doněcké černouhelné pánvi na východní
Ukrajině, ale v této oblasti se schyluje k válce mezi Ruskou federací a Ukrajinou
a velká část těchto uhelných ložisek je na území, které je ovládáno proruskými sepa-
ratisty. Při zadání na internetu Donbas mapy.cz, se mimo jiné objeví: »Doněcká
uhelná pánev neboli Donbas je rozsáhlý těžební a průmyslový region na východní
Ukrajině. Žije zde přes osm milionů lidí, z nichž poměrně významnou menšinu tvoří
etničtí Rusové, převládajícím jazykem je ruština.«

V dalším článku na internetu Mauritánie, země nekonečné pouště, železné rudy
a mnoha příležitostí pro český export je informace mimo jiné i o velkých ložiscích
železné rudy v této zemi, která se z ní vyváží do mnoha světových států. Je tu ale
i možnost železnou rudu u jejích ložisek rozdrtit na drobný koncentrát a ten potom
magneticky separovat. Tento separovaný koncentrát by se potom mohl v Mauritánii
tavit v elektrických pecích, a vzniklo by tak surové železo, které by se odtud vyvá-
želo do různých států světa k dalšímu zpracování. 

V Mauritánii jsou na rozdíl od většiny evropských států velmi dobré sluneční pod-
mínky pro instalaci solárních panelů nebo pro zrcadlové sluneční elektrárny. Z těchto
elektráren by se elektrická energie využívala mimo jiné i pro výrobu levného surové-
ho železa. Tímto řešením by se dala i zmenšit světová produkce CO2, a zmenšila by se
tím i celosvětová těžba černého koksovatelného uhlí. EEmmaannuueell SSVVOOBBOODDAA

Zderadův sloup, za ním budova Celnice FFOOTTOO –– aarrcchhiivv aauuttoorraa

Nápis »Válku nehraj si na Boha« před domem ministra zdravotnictví v Brně FFOOTTOO –– ((zzaa))

Jako celoživotní aktivní sportovec se vždy velmi
rád podívám na sportovní klání, zvláště když jde
o akce evropského či světového formátu, hlavně když
v nich zápolí naši sportovci, kteří se až na výjimky
hrdě hlásí k maličké zemi ve středu Evropy.

Vrcholem sportovního snažení bývají pro vrcholo-
vé sportovce bezesporu olympijské hry, ať už ty letní
či zimní. K nim je soustředěno úsilí nejen sportovců,
ale i trenérů a sportovních funkcionářů. Nesmírné
množství práce musí odvést samotní organizátoři her
nejen v jejich průběhu, ale zejména při budování
odpovídajících sportovišť a jejich zázemí. Nejinak
tomu je v současné ČLR, kde musí navíc zajišťovat
protipandemická opatření.

Pro každou zemi je vyznamenáním, když se jí
podaří zvítězit v soutěži uchazečů o uspořádání toho-
to největšího setkání sportovců celé planety. Pro leto-
šek uspěl Peking, který se tak stal prvním městem,
kterému bylo svěřeno pořádání jak letních, tak i zim-
ních OH, snad i proto, že ty letní v roce 2008 zvládl
na jedničku z hvězdičkou, což potvrdila i drtivá vět-
šina zúčastněných.

Nyní se však dozvídáme zejména z veřejnopráv-
ních medií, že to bylo poněkud jinak a že už tyto hry
neměly být Čínské lidové republice vůbec přiděleny,
a to proto, že jde o zemi s komunistickým totalitním
vedením, kde jsou porušována lidská práva. Tenkrát
naštěstí k jejich bojkotu nedošlo. Až letos, kdy nej-
větší světový četník a agresor zavelel k jejich alespoň
diplomatickému bojkotu, ke kterému se s radostí při-

dali i čeští(?) vazalové. Žádná škoda z jejich neúčas-
ti. On je vlastně na hry nikdo z organizátorů nepo-
zval. Neučinil tak ani Český olympijský výbor.

A tak spolu s mediálními zblbovadly poštěkávají
z tepla svých kanceláří a domovů, z nichž někteří se
dokonce chlubí tím, že hry soukromě bojkotují tak,
že si ani nepouštějí televizor nebo rádio. Ještě aktiv-
nější jsou v tomto směru někteří novináři, komentá-
toři, ba i různí ti politologové, které již dříve prezi-
dent Zeman vtipně zařadil do kategorie »žumpa«
a kteří jsou vítanými hosty, a to nejen sportovních
pořadů. Z jejich úst, když už je málo negativní muni-
ce ze současného průběhu her, se dozvídáme, jak
neodpovědné bylo svěření her nejen Pekingu, ale
i ruské Soči před osmi lety, a i Moskvě v roce 1980,
prý proto, že jsou těmito totalitními zeměmi zneuží-
vány k politickým cílům. A aby toho nebylo málo,
neváhají tato klání přirovnat k roku 1936, které se
konalo již v hitlerovském fašistickém Německu.
Hanebnost nad hanebnost.

Přesto věřím, že si my fanoušci nenecháme olym-
piádu znechutit a u televizorů prožijeme krásné chvil-
ky, zvláště když to, jak se říká, cinkne, nebo dokonce
na počest vítěze zazní česká hymna.

PS: Vzkaz některým našim sportovním moderáto-
rům. Když už i vám jsou OH v Číně proti srsti, měli
jste se raději připojit k bojkotu a zůstat doma. Poslu-
chač a televizní divák by zůstal ušetřen vašich výle-
vů a jako daňový poplatník by ušetřil za vaše nákla-
dy na hrách. PPaavveell PPIILLNNÝÝ

Psi štěkají, ale karavana 
jde naštěstí dál



Pan europoslanec
Peksa dokáže pobavit.
Je vskutku duchaplný,
a kdyby mohl, tak už
dnes by změnil svět. Je
to fyzik, předseda
Evropské pirátské stra-
ny, občan Litoměřic
a bývalý místopředse-
da českých

Pirátů. To »českých« zdůrazňuji,
protože je členem i Pirátské strany
Německa. Za tu dokonce kandido-
val na soupisce českých Pirátů do Evropské-
ho parlamentu. Abych dokončila jeho struč-
né curriculum vitae, musím doplnit, že gym-
názium dostudoval v Praze, univerzitu tak-
též, jen postgraduální studium dokončuje, či
už dokončil v Lipsku. A ještě něco, bydlí
v Litoměřicích, kde se však do zastupitelstva
nedostal. A… ještě to podstatné – necítí se
Čechem, ale Evropanem. Proto se poněkud
divím, že své rady okolo energetiky vyslovil
česky. Cítím to jako protimluv.

Oč ale šlo v oněch radách, které bylo
možné si přečíst na seznam.cz? Prý, podle
fyzika, vůdčího poslance Pirátů a Evropana

Peksy, se v České republice nevyplatí vyrá-
bět energii. Proto bychom se měli zaměřit na
její dovoz. Nechci unavovat množstvím jeho
slov, kterými svůj názor obhajuje. Prosvítá
z nich »zelená energie«, Green Deal
a německý přístup k získávání energie.
Chápu to jako stavbu dalších větrníků, pěsto-
vání olejnatých plodin na našich polích a co
nejvíce fotovoltaik. Hory jako Rakušáci

bohužel nemáme, a svázat tudíž potoky mezi
alpskými velikány hydroelektrárnami je
v našich podmínkách nesmysl, stejně jako
využít příboje moře k příbojovým elektrár-
nám. Atom je tedy podle německého pojetí
završen, stejně jako uhlí. 

Zmíněné možnosti ovšem nestačí, čistou
energií je prý plyn. To má ovšem svůj háček.
Plynovody, které by účinně mohly a mohou
zásobit Evropu, jdou z Ruska, a co když je
Američané uzavřou a pak třeba vyhodí do
vzduchu, abychom nebyli na nich závislí?
Ona dodávající země je totiž bezpečnostní
riziko. Raději tedy svítit doma loučemi a ve

fabrikách točit kolem, aby se rozsvítilo Kři-
žíkovo světlo a pomalu rozběhly frézy a sou-
struhy? Ani auta na elektřinu však nepoje-
dou, do vršku je budeme tlačit a z vršku
můžeme nasednout – tak to myslel Evropan
Peksa, šéf evropských Pirátů? Jen ropa
z Arabského poloostrova dál k nám bude
mířit, ale co říkáte »stovce« za litr? Pan
Peksa na to mít bude, ale co ten »kanonenfu-

tr« bydlící v panelácích nebo
v malých rodinných domcích na
vsích? Nikoli v palácích ve stylu
»něžné baroko«.

Mikuláš Peksa – zaznamenejme i jeho
křestní jméno, vzhledem k jeho názorům má
leccos do sebe – nám tedy předhodil svou
vizi. Nový svatý Mikuláš! Ten, kterého si
připomínáme 6. prosince, tedy biskupa
z Myry, jež se dnes nachází v Turecku, byl
znám svými zázraky. Proto mu dali predikát
Divotvůrce a my dnes v ten den jeho pro-
střednictvím rozdáváme dárky. A že by jeho
pirátský jmenovec uměl také dělat zázraky
a třeba jako Ježíš v Káně Galilejské z vody
dělat víno, z ničeho vytvářet energii pro nás
pro všechny, silně pochybuji.

RRůůžžeennaa DDOOMMOOVVÁÁ

REDAKČNÍ SLOUPEK Nejen nad jedním slovem
Také stále jedno

opakované slovo může
vyvolat nenávist,
anebo nadlouho ovliv-
nit generace. Toho si
je vědoma Česká tele-
vize. Proto některé
státy jsou v jejím slo-
ganu »demokratické«,
jiné nikoli. Tak slovo

»demokracie« je spojené jen s někým a ty
ostatní státy vlastně »popírají svobodu a lid-
ská práva« všeho druhu, byť třeba na rozdíl
od těch vyzvedávaných je v nich uzákoněno
jedno z nejvyšších lidských práv – právo na
práci. Lidem je vsugerováváno, že Rusko je
agresor, který napadne dřív nebo později
Ukrajinu a její »demokratický« režim, ač,
srovnali-li bychom nějaký ten ukazatel
demokratičnosti, by Ukrajina byla daleko
za ním. 

V současnosti probíhají olympijské hry
v Pekingu, v Čínské lidové republice. Mode-
rátor Železný z ČT však název státu snad
takto nikdy nevyslovil. Kdykoli cokoli řekne
o této zemi, pak vždy zazní pejorativně zně-
jící »komunistická Čína«. Slovo »komunis-
tická« ve slovníku ČT se rovná slovům
»nedemokratická«, »nesvobodná«. Stálým
opakováním těchto slov se vsugerovává do
mysli televizních diváků přesvědčení, že
tam, v daleké Číně, není něco v pořádku,
a přestává se divit, že »světové společen-
ství«, jehož je přece také součástí, chce ČLR
snad dokonce vymazat z mapy světa. 

I ono »světové společenství« je vlastně
jen eufemisticky nazývané NATO. Jde
ovšem o běh na dlouhou trať, ale opakuje-li
se stále tatáž myšlenka, tentýž slogan, bez-
esporu ho přijímáme, aniž si to uvědomuje-
me. A ono opakování nemusí trvat dlouho.
Jak je známo z historie, Goebbelsova pro-

paganda za pár let dokázala z malého Čes-
koslovenska udělat agresora a zemi, která
»nedemokraticky«, ba dokonce hrůzně,
zacházela se svými Němci. Většina němec-
kého národa, a nejen německého, tomu uvě-
řila a postavila se za mnichovské řešení.
Pokud jde o nás dnes, za třicet let si lidé už
dokonce zvykli na to, že předlistopadový
»komunismus« byla jen spousta násilí
a epocha »stagnující totality«, ač »komunis-
mus«, jak ho chápali Marx s Engelsem, tu
nikdy nebyl a nemohl být, a my, kteří to
víme, už ani rezignovaně neprotestujeme.

Zajímavé ovšem na tom všem je, že
moderátor Železný nikdy nevyslovil ve spo-
jení s USA přídavné jméno »kapitalistic-
ké«, neřku-li »imperialistické«. A přitom na
rozdíl od onoho pejorativně chápaného
slova »komunistická« ve spojení s Čínskou
lidovou republikou to je pravda.

AAddoollff GGRRUUBBEERR

Orbán se bojí. 
Varuje před levicí

Autoritářský krajně pravicový maďarský pre-
miér Viktor Orbán v sobotu na úvod kampaně
před dubnovými parlamentními volbami varo-
val před »návratem« levice k moci. V projevu
v centru Budapešti tento nacionální populista
vyzdvihoval údajné úspěchy své vlády v hos-
podářské a sociální oblasti i v boji s pandemií
COVID-19.

Levice (ve skutečnosti spíše jen levý střed) se
podle Orbána pokouší svrhnout jeho vládu,

a očerňuje ji prý proto v zahraničí a šíří údajně i falešné informace.
Své příznivce podle ČTK Orbán varoval, že se k moci chce vrátit
bývalý socialistický premiér Ferenc Gyurcsány a jeho nástupce Gor-
don Bajnai. Pokud by se dostali k moci, vrátili by podle Orbána
Maďarsko »tam, kde dřív bylo«. Což se dá přeložit i jako zpět od dik-
tátorských metod Fideszu.

Extremista Orbán kritizoval také Brusel, s nímž se v minulých
letech opakovaně dostával do sporu. Ze strany EU totiž opakovaně
čelí Maďarsko konkrétní kritice, že porušuje principy demokracie
a právního státu, potlačuje akademické svobody a svobodu médií,
utlačuje sexuální menšiny a záměrně podněcuje v lidech strach
z migrantů. Podle Orbána vede Brusel proti Budapešti »svatou válku,
džihád… Nepřijmeme žádná bruselská rozhodnutí, která by odporo-
vala maďarským zájmům,« láteřil. Brusel vyzval, aby vůči Maďarsku
projevil více tolerance. »Jen tak budeme moci jít společnou cestou,«
vyhrožoval, aniž by sám uvažoval o aspoň nějaké toleranci třeba vůči
těm migrantům… Současně také rozdával předvolební vějičky, když
ubezpečil, že v případě volebního vítězství bude pokračovat ve štěd-
ré sociální politice vůči rodinám.

Kampaň začala 50 dní před parlamentními volbami. Orbán je
maďarským premiérem od roku 2010. Jeho strana Fidesz a její spo-
jenci budou ve volbách čelit sjednocené opozici, která zahrnuje
demokraty, socialisty, liberály a také pravicové uskupení Jobbik
(někdejšího spojence Fideszu). V čele opozice stanul konzervativní
politik a starosta východomaďarského města Hódmezövásárhely
Péter Márki-Zay. Ten v sobotu oznámil, že se šesti stranám opoziční
aliance podařilo shromáždit podpisy nutné pro kandidaturu ve všech
106 volebních obvodech. »Máme ještě 49 dní na to, abychom vybu-
dovali většinu a mohli nahradit vládu zlodějů Viktora Orbána,«
povzbuzoval své příznivce Márki-Zay. Jediným pozitivem sobotní
Orbánovy řeči bylo podle lídra opozice to, že byla jeho poslední
v roli premiéra. Tak uvidíme… RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

Byli jsme před EU, budeme i po ní
Chtíc nechtíc musím reagovat

na článek Ladislava Šafránka
Ambivalence evropských fondů
(HaNo, 3. 2. 2022), neboť na roz-
díl od něj jsem zásadním odpůr-
cem účasti ČR v Evropské unii.
Čím více se zvyšuje nespokoje-
nost s EU a sílí hlasy po vystou-
pení z této totalitní instituce, tím
víc slyšíme, jak nám EU pomáhá
(viz článek L. Šafránka), jak nutně potřebu-
jeme její dotace, jinak náš národ umře
hlady a bídou, když nám nebude »Brusel«
pomáhat. Opravdu?

Podívejme se jenom na strohá čísla bez
rozkrádání, podvodů celého bruselského
aparátu, které už nelze ani spočítat. Z Bru-
selu máme možnost získat na další období
550 miliard Kč (dle stávajícího kurzu).
Krásné číslo. Tyto peníze jsou rozpočtová-
ny v r. 2012 na 8 let. Do Bruselu posíláme
ročně asi 40 miliard. Tzn. 8x40 = 320 mi-
liard. V dividendách jde na západ 360 mi-

liard ročně. Nazpět asi 20 miliard.
(Potvrdil to Paroubek, coby býva-
lý předseda vlády.) Tudíž na
západ jde ročně cca 340 mld.
k 20. 2. 2020. Za osm let je to
8x340 mld. = 2 720 000 mld.!
Tzn., opakuji, že do ČR přichází
(z EU) 550 mld. Takže jsme pro
ně výhodný zlatý důl. A pak, proč
náš dluh stále stoupá? 

Je třeba připomenout, že kromě těch cca
40 mld., které posíláme ze státního rozpo-
čtu do rozpočtu EU (informace uniklé za
rok 2012, informace následujících roků se
»verifikují« - proč asi), neseme některé
další náklady. Zde je přehled některých
z nich: 
l 6 mld. zaplacených cel v cenách zboží.
l 19 mld. náklady na kofinancování evrop-

ských projektů.
l 10 mld. na úředníky EU oficiálně (sku-

tečnou cenu obsluhy nikdo přesně
nezná, nebo zná, ale tají).

l 46 mld. na plán EU - do roku 2020, aby
40 % absolventů středních škol mělo VŠ
diplom.

l 10 mld. na biopaliva (k smíchu).
l 40 mld. na dotování solární a větrné

elektřiny (proto je asi tak drahá).
l 4 mld. na posílení elektrické sítě kvůli
závazku, že musíme posílat část elektrické
energie zdarma do Rakouska a Německa
(to je ještě závazek minulého režimu,
který podepsal Gustáv Husák a Bruno
Kreisky, neboť jaderné zdroje musí mít
bezpečnou zónu 75 km od hranic státu,
což nebylo možno dodržet (seismicita,
blízké vodní zdroje atd.). Hlavně, že řvou
Temelín STOP!

Je proto jasné, že ČR se snaží udržet
v EU stůj co stůj, přestože se stále tvrdí,
že na nás prodělávají a peníze od nich
tečou k nám. A proto: Byli jsme před EU,
budeme i po ní. Nebýt v EU, tak se máme
jako prasata v žitě.

JJaarroommíírr HHAABBRRNNAALL

Divotvůrce Peksa?

Američané hledí na realitu skrze křivé zrcadlo
Současná mezi-

národně politická
situace není zase
až tak nečitelná,
jak by se na první
pohled zdálo,
a zejména, jak ji
coby nečitelnou
prezentují globální
média a Spojeným

státům oddaní a zavázaní politici. Dnes,
stejně jako mnohokrát v minulosti, se
znovu jedná o střet dvou základních geo-
politických koncepcí - neoliberální-atlan-
tické (USA, Velká Británie...) a hodnoto-
vé - kontinentálně euroasijské (Rusko,
Čína, Francie, Německo...). Celý tento
spor, tradičně zažehnutý Spojenými státy,
se zdůvodněním tzv. národní bezpečnosti,
ale jen pro USA, si tentokrát zvolil za
rukojmí Ukrajinu.

Rostislav Iščenko, komentátor serveru
ukraina.ru, upozorňuje na jeden dosud
nepoznaný fakt, který Američanům
nesmírně komplikuje život. Že totiž
NATO přesvědčivě ukázalo, že může být
efektivní jen v případě, funguje-li pod
diktátem vedoucího člena (míní Spojené
státy). Ale to je koncept zaniklého jedno-

polárního světa. Iščenko konkrétně říká:
»NATO bylo efektivní, dokud se v Evro-
pě nikdo neodvážil přít se s USA.«
K tomu právě došlo, byť v mediálním pro-
storu to až tolik nerezonuje. Nebo nesmí
být prezentováno. NATO, coby ochránce
a propagátor amerických zájmů, skutečně
už delší dobu nefunguje. Nechci připomí-
nat debakl v Afghánistánu. Dnes je tady
důkaz v oficiálním postoji k Ukrajině,
zaznívající především z Německa a Fran-
cie. Ale nejen odtud.

Iščenko dále zmiňuje, že mezinárodní
politická aktivita Spojených států mu
v posledních letech připomíná křeč oby-
vatel bunkru führera, čekajících koncem
dubna roku 1945, že úporný odpor ber-
línské posádky a deblokující protiúder
»armády Wencka« z jihu zachrání
říši. Ne aby počítali s vítězstvím na
bojišti. Hitler se zcela vážně domníval
(dokonce o tom dokázal přesvědčit znač-
nou část svého okolí), že když se udrží
trochu déle, tak spojenci se rozhádají
a začnou válku mezi sebou. A v tom oka-
mžiku říše povstane.

Američané nejen podle Iščenka sázejí
na totéž - na rozkol v řadách svých opo-
nentů. Dalo by se důvodně tvrdit, že

tonoucí se stébla chytá, zvláště po nedáv-
ném setkání ruského prezidenta Putina se
svým čínským protějškem Si Ťin-pchin-
gem. Kdyby Bílý dům nebyl bílý, musel
by se po jejich společném prohlášení roz-
pálit právě doběla. Ruská federace a Čín-
ská lidová republika deklarovaly přátel-
ství bez omezení a bez »zakázaných«
oblastí spolupráce s tím, že kromě jiného
se obě země jednoznačně stavějí proti
jakémukoli dalšímu rozšiřování NATO.
Evidentně spadla klec a Američané zůsta-
li uvnitř, za mřížemi, které si sami ukova-
li. A nemají se jak dostat ven, neboť exis-
tují pouze dva klíče - jeden má Putin
a druhý Si Ťin-pching. Iščenko k tomu
trefně poznamenává, že: …»USA se
snaží domluvit i s Ruskem i s Čínou čistě
ukrajinsky – za svých podmínek. Bez
pouhého náznaku myšlenky na kompro-
mis naivně předpokládají, že buď Mos-
kva, nebo Peking v konečném důsledku
zradí jeden druhého, a přeběhne na jejich
stranu.«

»Pochopil bych tyto americké naděje,«
pokračuje Iščenko, »kdyby Washington
na revanš Pekingu alespoň slíbil, že nebu-
de překážet obnovení čínské suverenity
nad Tchaj-wanem. Ale ministerstvo

zahraničí USA zřejmě očekávalo, že
Číňané udělají na Rusko dlouhý nos jen
tak – aby se zalíbili Američanům
a zasloužili si ochranářské poplácání
po rameni, a také oficiální přiznání stran
lídra Západu, že se Čína ubírá tím správ-
ným směrem. Američané zřejmě uvěřili
tomu, že hvězdy se tak sblíží na nebi, že
Peking se najednou vrhne tahat za USA
kaštany z ohně. Dokonce zdarma.«

Mimochodem, totéž čekají naivně i od
Moskvy. Rusku Američané také pravidel-
ně vytýkají, že nechce pozitivně ovlivnit
Čínu, konkrétně podpořit americké poža-
davky vůči Pekingu. Logicky tak vzniká
dojem (lépe snad přesvědčení), že USA se
dostaly do vlastní mediální pasti, uvěřily
vlastní propagandě a nyní se dívají na rea-
litu skrz hodně křivé zrcadlo.

Iščenkův komentář klade i několik
závažných otázek: »Celkově je před námi
rusko-čínský program pro vytvoření
nového světa, který staví Západ (přede-
vším USA) před otázku: Jsou připraveny
připojit se k procesům pokojné transfor-
mace, nebo se budou bránit ozbrojenou
cestou, jako že další způsoby, jež měly
k dispozici, jsou vyčerpány?« Přitom
forma, do níž je zahalen oznámený rusko-

čínský svaz, sama o sobě vytváří pro
Západ velké problémy s organizováním
odporu. Jsou oznámeny výhradně pozitiv-
ní cíle a prospěšnost jejich dosažení
Západ odmítat nemůže. Dokonce chápání
»multikulturní demokracie« se víc než
vměstnává do současné západní teorie
o multikulturní společnosti. Cesty dosaže-
ní vytčených cílů Rusko a Čína definují
jako výhradně mírové (kdo a co může
proti tomu namítat?).

A parádní Iščenkovo defilé na závěr: 
»A tu, na pozadí této globální, epochální
události, se náhle zjevuje Ministerstvo
zahraničí USA a oznamuje, že Čína by se
mohla zastat Ukrajiny před Ruskem. Cítí-
te stupeň neadekvátnosti? Tak proto jsou
Rusko a Čína nuceny směřovat do Krás-
ného nového světa ne s květinami, vlaječ-
kami a balónky, ale razit si cestu obrně-
nou pěstí (kterou se nemusí bít, hlavní je
vhodně to demonstrovat), protože Západ,
snažící se udržet překonané struktury
a vdechnout nový život odumřelým
ideám, postupně přestává být nejen civili-
zací, ale také součástí lidstva, a stěhuje se
do světa jím vytvořené matrice - do světa,
který nemá nic společného se skutečnos-
tí.« VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP
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»Je to nejvíce od července
1998, kdy meziroční růst cen
dosáhl hodnoty 10,4 %,« uved-
la k celkovému růst cen PPaavvllaa
ŠŠeeddiivváá, vedoucí oddělení statis-
tiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Za pozornost stojí
tentokrát i meziměsíč-
ní srovnání. Oproti
prosinci se totiž zvýši-
ly ceny o 4,4 %, což
bylo nejvíce od ledna
1993. Ceny elektřiny vzrostly
o 38,6 % a zemního plynu
o 31,3 %. Částečně to bylo
ovlivněno návratem daně z při-
dané hodnoty. Dopad této
změny na meziměsíční úhrnný
přírůstek indexu spotřebitel-
ských cen v lednu představoval
podle orientačního propočtu
ČSÚ zvýšení o 1,4 procentního

bodu. Teplo a teplá voda zdra-
žily o 9,9 %, výrobky a služby
pro běžnou údržbu a opravy
bytu o 3,6 %, tuhá paliva o 6,5
%, vodné o 5,3 % a stočné
o 6,4 %.

»Aktuální zvýšení spotřebi-
telských cen bylo sice ovlivně-
no návratem DPH u cen elektři-
ny a zemního plynu, ale i tak je
navýšení u energií značné
a podle informací avizovaných
dodavateli není konečné,«
uvedl dnes předseda ČSÚ
MMaarreekk RRoojjííččeekk.

V oddíle potraviny a nealko-

holické nápoje vzrostly ceny
pekárenských výrobků a obilo-
vin meziměsíčně o 4,2 %, masa
o 2,7 %, nealkoholických nápo-
jů o 5,8 %, ovoce o 7,4 %, zele-
niny o 4,3 % (z čehož ceny
brambor byly vyšší o 8,3 %),
sýrů a tvarohů o 3,6 %, vajec
o 12,9 %, olejů a tuků o 5,1 %.

Na zvyšování celkové hladiny
spotřebitelských cen působil
v lednu také vývoj v oddíle
alkoholické nápoje, tabák, kde
víno zdražilo o 8,9 %, lihoviny
o 7,3 % a pivo o 4,6 %.

Meziroční srovnání
Zrychlení meziročního ceno-

vého růstu nastalo zejména
v oddíle bydlení. Ceny elektřiny
přešly z prosincového poklesu
o 15 % v růst o 18,8 % v lednu
a ceny zemního plynu se zvýši-
ly o 21,5 % po poklesu o 7,9 %
v předchozím měsíci. Výrobky
a služby pro běžnou údržbu
a opravy bytu zdražily v lednu
o 13,4 % (v prosinci o 10,3 %),

teplo a teplá voda o 12 % 
(v prosinci o 1,9 %), tuhá paliva
o 15,7 % (v prosinci o 8,9 %).

Ceny v oddíle bydlení měly
v lednu také největší vliv na cel-
kový meziroční růst inflace.
Kromě nákladů vlastnického
bydlení vzrostlo nájemné z bytu
o 4,3 %, vodné o 5,3 % a stočné
o 6,4 %.

Další v pořadí vlivu byl vývoj
v oddíle doprava, kde vzrostly
ceny automobilů o 11,1 %
a pohonných hmot a olejů
o 28,1 %.

V oddíle potraviny a nealko-
holické nápoje zrychlily růst
ceny pekárenských výrobků
a obilovin na 9,4 % (v prosinci
6,6 %), ceny výrobků ve skupi-
ně mléko, sýry, vejce na 7,2 %
(v prosinci 5,9 %), přičemž
samotné polotučné trvanlivé
mléko zdražilo o 16 %. Dále
stouply ceny olejů a tuků o 25,9
% (v prosinci růst o 24,7 %)
a ceny ovoce přešly z prosinco-
vého poklesu o 3,7 % v růst
o 1,7 %. Cukr byl meziročně

dražší o 21,1 % a brambory
o 16 %.

V oddíle odívání a obuv
vzrostly ceny oděvů o 17,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly
o 10,5 % a ceny služeb o 8,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůst-
kem průměrného indexu spotře-
bitelských cen za posledních 12
měsíců proti průměru předcho-
zích 12 měsíců činila v lednu
4,5 % (v prosinci 3,8 %).
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MEZIMĚSÍČNĚ
VZROSTLY CENY

NEJVÍCE
OD LEDNA 1993!

BBaannkkyy aa ssttaavveebbnníí ssppoořřiitteellnnyy
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Stejný trend byl v počtu
poskytnutých hypoték, které
v lednu proti předchozímu měsí-
ci klesly o 28 procent na 10 000.
Je to nejnižší počet poskytnu-
tých hypoték od srpna 2020.
Objem skutečně nově poskytnu-
tých hypoték v lednu klesl ze
34,2 mld. na 26,3 mld. Kč,
u refinancovaných úvěrů z dese-
ti na 6,3 mld. Kč. Počet nově
poskytnutých hypoték klesl
meziměsíčně z 9900 na 7700.

»Zájem klientů o hypotéky
v lednu proti konci roku znatelně
klesl, což primárně přisuzujeme

pokračujícímu růstu úrokových
sazeb. Další ochlazení trhu oče-
káváme po letošním dubnu, kdy
vstupuje v platnost přísnější
regulace limitů pro poskytování
hypoték. Za celý letošní rok oče-
káváme celkový pokles trhu
okolo 50 %,« uvedl manažer
hypoték Moneta Money Bank
MMaattěějj NNoovváákk.

Z meziročního pohledu objem
hypoték v lednu klesl o jedno
procento, počet o 11 %. To je
dáno především meziročním
propadem refinancovaných
úvěrů, zatímco skutečně nové
úvěry v lednu meziročně stále
rostly dvouciferným tempem,
ačkoli dynamika proti přede-
šlým měsícům také výrazně
zpomalila.

V lednu klesl zájem zejména
o úvěrování investičních nemo-
vitostí, kdy výsledná matemati-
ka přestala dávat mnoha investo-
rům smysl, uvedl oblastní ředitel
společnosti 4fin JJaann SScchhwwaarrzz--
bbaacchh. Důvodem je nejen růst
úrokových sazeb, ale i pokraču-
jící růst cen nemovitostí. Ochla-

zení vidí i v refinancování, které
se mnohdy připravovalo i více
než rok před termínem fixace.
U nových hypoték není pokles
tak velký, což přisuzuje stále
velké chuti bydlet ve vlastním.

Úroková sazba u skutečně
nově poskytnutých hypotečních
úvěrů v lednu vzrostla na 3,4 %
z prosincových tří procent. Růst

sazeb tak dále zrychluje a byl
v lednu nejrychlejší od poloviny
loňského roku, kdy ČNB začala
zvyšovat sazby. Průměrná hypo-
teční sazba se tak v lednu dosta-
la na nejvyšší úroveň od přelomu
let 2012 a 2013.

Stejně jako v předchozích
měsících průměrná lednová úro-
ková sazba ještě zachycuje uza-

vřené smlouvy, které byly roz-
jednány s klienty v dřívějších
měsících, kdy byly úrokové
sazby ještě nižší. Proto se prů-
měrná hypoteční sazba u nově
uzavřených smluv pohybuje
stále pod nabídkovými sazbami
hypoték. Ty se v lednu pohybo-
valy nejčastěji v širokém rozme-
zí od čtyř do pěti procent,

a vzhledem k vývoji tržních úro-
kových sazeb lze podle asociace
očekávat jejich další růst.

»Očekáváme, že do poloviny
letošního roku půjdou úrokové
sazby ještě nahoru a budou se
pohybovat kolem 5,0 až 5,5 %,
koncem roku by pak pozvolna
mohly začít klesat,« uvedl mana-
žer hypotečních úvěrů Raiffeis-
senbank MMiillaann VVoollddřřiicchh.

Tržní úrokové sazby delších
splatností, které jsou důležité pro
vývoj hypotečních sazeb, se nyní
pohybuji na nejvyšší úrovni od
let 2008 a 2009. V té době byla
průměrná sazba u nových hypo-
ték podle oficiálních dat ČNB
kolem 5,5 %. Hypoteční sazby
by tak letos měly postupně smě-
řovat k této hranici, ačkoli kon-
krétní sazba se bude odvíjet od
jednotlivých parametrů hypoté-
ky, tedy délky fixace či velikosti
vlastních zdrojů. »S delší fixací
by se měla úroková sazba mírně
snižovat, což odráží současný
vývoj úrokových sazeb na trhu,«
uvedl hlavní ekonom ČBA
JJaakkuubb SSeeiiddlleerr.

SSppoottřřeebbiitteellsskkéé cceennyy vvzzrroossttllyy vv lleeddnnuu ppooddllee vvččeerraa zzvveeřřeejjnněěnnýýcchh
úúddaajjůů ČČeesskkééhhoo ssttaattiissttiicckkééhhoo úúřřaadduu mmeezziirrooččnněě oo 99,,99 pprroocceennttaa,, ccoožž
bbyylloo oo 33,,33 pprroocceennttnnííhhoo bboodduu vvííccee nneežž vv pprroossiinnccii.. TTrrvvaallee aa nnyynníí
ii pprruuddccee ssttoouuppaajjíí ppřřeeddeevvššíímm cceennyy ssoouuvviisseejjííccíí ss bbyyddlleenníímm,, ccoožž
ssppoolluu ss mmaassiivvnníímm zzddrraažžoovváánníímm zzeejjmméénnaa ppoottrraavviinn mmůůžžee jjiižž pprroo
mmnnoohhoo lliiddíí zznnaammeennaatt oopprraavvdduu ii eexxiisstteennččnníí pprroobblléémmyy..

Zdražování může vyhnat řadu lidí pod most

Prosperujeme slušně, jako montovna…
ČČeesskkáá rreeppuubblliikkaa jjee úúddaajjnněě ddeevvááttáá nneejjvvyy--

ssppěělleejjššíí eekkoonnoommiikkaa vv EEvvrrooppsskkéé uunniiii,, zzáárroovveeňň
jjee nneejjlleeppššíí vvee ssrroovvnnáánníí ss oossttaattnníímmii zzeemměěmmii
bbýývvaallééhhoo vvýýcchhooddnnííhhoo bbllookkuu..

Vyplývá to z nového Indexu prosperity
zaměřeného na ekonomiku, který sestavili
analytici České spořitelny a portálu Evropa
v datech. První pozici podle něj zaujímá
Švédsko, následované Německem a Dán-
skem.

»Zatímco se Česko v některých zkouma-
ných oblastech objevuje na pomyslných
stupních vítězů, konkrétně například zaujímá
druhé místo při pohledu na ekonomickou

komplexitu nebo třetí místo v míře investic
vůči Hrubému domácímu produktu, jeho
rezervou je naopak nízký podíl národního
důchodu na domácím produktu a nízká při-
daná hodnota ekonomiky, kvůli které je
Česko označováno jako montovna Evropy.
Horší pozici v žebříčku má rovněž kvůli třetí
nejvyšší inflaci,« uvedl hlavní ekonom
České spořitelny DDaavviidd NNaavvrrááttiill.

Index prosperity porovnává kvalitu života
a prosperitu ČR s ostatními unijními země-
mi. »Vedle makroekonomických údajů
zkoumá také aspekty, které mají vliv na pro-
speritu jednotlivců, a hledá cesty, jak pod-

mínky života a podnikání v ČR zlepšovat.
Proto staví na deseti tematických pilířích,
které vedle ekonomických dat zkoumají
například kvalitu vzdělávání, zdravotnictví,
bydlení, digitalizace nebo životního prostře-
dí,« vysvětlil analytik portálu Evropa
v datech TToommáášš OOddssttrrččiill.

Navrátil také upozornil, že tempo dohá-
nění německé úrovně výrazně zpomalilo.
»Hrozí nám chycení se do pasti ekonomiky
středních příjmů. Česká ekonomika začala
narážet na své limity kvůli podinvestova-
nosti, trhu práce a struktuře ekonomiky,«
dodal.

Oděvní průmysl je u nás až na chvostu
TTrržžbbyy vv tteexxttiillnníímm aa oodděěvvnníímm

pprrůůmmyysslluu vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee lloonnii
ssttoouuppllyy mmeezziirrooččnněě oo 55,,77 pprroocceenn--
ttaa nnaa 5533,,55 mmiilliiaarrddyy kkoorruunn.. RRůůsstt
ttááhhllyy tteexxttiillkkyy,, zzaattíímmccoo oodděěvvnníímm
ffiirrmmáámm ttrržžbbyy kklleessllyy..

Vyplývá to z údajů Asociace
textilního-oděvního-kožedělné-
ho průmyslu (ATOK).

Tržby v textilním průmyslu
loni vzrostly meziročně o 8,1 %,
naopak v oděvnictví o 5,5 %
klesly. »Na snížení tržeb se
významnou měrou podílely
dopady související s rozšířením
koronavirové nákazy a s ní sou-
visejícími poruchami globálního
trhu,« uvedla asociace. Podle
jejích výpočtů odpovídají sou-
časné tržby v textilním průmyslu
navzdory loňskému zlepšení
úrovni z roku 2015. V případě
oděvního průmyslu na úrovni
roku 2018.

V celém odvětví loni ubylo
zaměstnanců. Jejich počet klesl
meziročně o 4,4 % na 27 700.
Výraznější pokles počtu zaměst-
nanců byl v oděvnímu průmyslu,
meziročně o šest procent. V tex-
tilním průmyslu ubylo 3,5 %
pracovníků.

Průměrná měsíční mzda
v odvětví činila pouhých 26 700
korun. V textilním průmyslu lidé

brali průměrně 29 400 Kč, při-
bližně o 8100 Kč více než
v oděvnictví.

Vývoz textilního a oděvního
zboží z ČR loni stoupl meziroč-
ně o 9,7 %, a to především díky
více než 15procentnímu nárůstu
exportu oděvů. »Dynamika růstu
exportu předčila dynamiku růstu
dovozů, které se zvýšily o 5,9 %,«
uvedla asociace. Celková ob-

chodní bilance u oděvního zboží
zůstává dlouhodobě v záporných
hodnotách, u textilního zboží je
obchodní bilance kladná.

Členy ATOK jsou převážně
výrobci, ale také výzkumné ústa-
vy, školy a obchodní organizace
tohoto odvětví. Mezi výrobce
patří například firmy Veba,
Tonak, Mileta nebo Nová Mosi-
lana.

Hypoteční trh začal konečně chladnout

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- ttrriinniittyyffiinnaannccee..ccoo..uukk

STAVEBKO ZAHÁJILO

ROK RŮSTEM
Stavební spořitelny poskytly v lednu úvěry za 8,5 mld. Kč, což

znamená meziroční nárůst o 51 %. Zároveň se zvýšil zájem
o nové smlouvy o stavebním spoření. Spořitelny jich uzavřely 
43 400, meziročně o pět procent více. Vyplývá to z údajů všech
pěti tuzemských spořitelen. Za celý loňský rok stavební spořitel-
ny poskytly úvěry za rekordních 113,4 mld. Kč, což byl mezi-
roční nárůst o 66 %. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoře-
ní loni mírně stoupl na 520 387. Stavební spořitelny poskytují
úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Nao-
pak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi,
většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace
a ceně peněz na mezibankovním trhu. V určitých měsících
minulého roku nabízely stavební spořitelny o něco nižší úroko-
vé sazby než klasické banky.

TĚŽAŘI ROPY SI LONI

POŘÁDNĚ PŘILEPŠILI
Největší ruská ropná společnost Rosněfť zvýšila loni čistý zisk

více než šestinásobně na rekordních 883 mld. rublů (251,8 mld.
Kč). V Rosněfti drží zhruba pětinový podíl britská energetická
společnost BP a šéfem správní rady ruského podniku je bývalý
německý kancléř Gerhard Schröder. Firma zlepšila hospodaření
po nepříznivém roce 2020, kdy na ni působily dopady slabé
poptávky způsobené pandemií nemoci COVID-19. Průměrnou
těžbu ropy a plynového kondenzátu Rosněfť loni zvýšila o 2,3 %
na 3,91 mil. barelů denně. Firmě pomohl i růst cen energií,
například ropa se postupně vyšplhala na nejvyšší hodnoty od
roku 2014 a severomořský Brent se nyní prodává za více než 90
USD za barel. Na začátku pandemie, když se prakticky zastavi-
la letecká doprava a citelně se snížil i provoz na silnicích, cena
ropy klesla zhruba na 20 USD za barel. Hospodaření loni výraz-
ně zlepšily i další těžební firmy ve světě, včetně BP. Ta začátkem
minulého týdne oznámila, že loni dosáhla čistého zisku 12,8
mld. USD, což je nejvíce za osm let. Lépe si vedl i francouzský
Total, který se loni přejmenoval na TotalEnergies, anebo americ-
ké energetické kolosy ExxonMobil a Chevron. Rosněfť se na
těžbě ropy v Rusku podílí zhruba ze 40 %. Britská těžební sku-
pina BP v Rosněfti dlouhodobě drží 19,75 % akcií, 50procentní
podíl má ruská státní holdingová společnost Rosněftěgaz.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA
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Auta Brusel nezablokovala
BBeellggiicckkáá ppoolliicciiee vvččeerraa zznneemmoožžnniillaa vvjjeezzdd ddoo

BBrruusseelluu nněěkkoolliikkaa ddeessííttkkáámm aauutt,, jjeejjiicchhžž řřiiddiiččii
cchhttěěllii zzaabbllookkoovvaatt ddoopprraavvuu vv bbeellggiicckkéé mmeettrrooppoollii
nnaa pprrootteesstt pprroottii ccoovviiddoovvýýmm rreessttrriikkccíímm.. PPřřeevváážž--
nněě ffrraannccoouuzzššttíí řřiiddiiččii iinnssppiirroovvaanníí ttzzvv.. kkoonnvvoojjeemm
ssvvoobbooddyy vv KKaannaadděě cchhttěěllii ddáátt nnaajjeevvoo nneessppookkoojjee--
nnoosstt ppřřeedd ssííddllyy iinnssttiittuuccíí EEvvrrooppsskkéé uunniiee.. 

Poblíž těchto budov, kde chtěli protest pod-
pořit i místní obyvatelé, policie rozmístila stov-
ky svých lidí i vodní děla. Kontrolovala velké
příjezdové cesty do Bruselu. Starosta metropo-

le PPhhiilliippppee CClloossee uvedl, že už prověřili na 5000
aut a desítkám z nich zakázali pokračovat. »Jde
o to, aby si nebrali hlavní město jako rukojmí,«
řekl. Řidiči, co chtějí v Bruselu demonstrovat,
mohou odstavit svá auta na parkovištích kolem
města a pokračovat dál pěšky či veřejnou
dopravou, uvedl. Úřady nekontaktoval žádný
organizátor protestu, třebaže to pravidla vyža-
dují. Podle belgických médií se v neděli večer
chystalo z francouzského Lille do Bruselu více
než 1000 vozů. ((aavvaa,, ččttkk))

Kyjev bez NATO by vyřešil situaci
MMoosskkvvaa vvččeerraa ddaallaa nnaajjeevvoo,, žžee

ppookkuudd bbyy ssee KKyyjjeevv vvzzddaall zzáámměěrruu
ssttáátt ssee ččlleenneemm ppaakkttuu NNAATTOO,,
vvýýrraazznněě bbyy ttoo ppoommoohhlloo vvyyřřeeššiitt
bbeezzppeeččnnoossttnníí oobbaavvyy RRuusskkaa..
MMlluuvvččíí KKrreemmlluu ttaakk rreeaaggoovvaall nnaa
sslloovvaa uukkrraajjiinnsskkééhhoo vveellvvyyssllaannccee
vv LLoonnddýýnněě,, kktteerrýý BBBBCC řřeekkll,, žžee
UUkkrraajjiinnaa bbyy mmoohhllaa uuppuussttiitt oodd
ssnnaahh oo vvssttuupp ddoo NNAATTOO,, aabbyy
zzaabbrráánniillaa vváállccee ss RRuusskkeemm.. 

Jenže ambasador vzápětí
»upřesnil«, že Kyjev o vstup do
paktu usilovat nepřestane, proto-
že tento záměr je obsažen

v ukrajinské ústavě. »V součas-
né době nejsme členem NATO,
a abychom se vyhnuli válce,
jsme připraveni na mnoho ústup-
ků, a to také v rozhovorech
s Rusy děláme,« prohlásil velvy-
slanec VVaaddyymm PPrryyssttaajjkkoo. »Není
to odklad našich ambicí být
v NATO - mluvíme o tom, že
nyní nejsme v rodině, takže
musíme hledat něco jiného,
třeba bilaterální dohody s Vel-
kou Británií, s USA. Takže
kromě NATO hledáme nějaké
jiné dohody, které by nám
umožnily přežít právě tuto těž-
kou zkoušku,« poznamenal.
Jeho předchozí vyjádření v noč-
ním pořadu BBC o možnosti
pružně opustit snahy o vstup do

NATO podle britských médií
vyvolalo rozruch v Londýně
i Kyjevě. Prystajko později tvr-
dil, že šlo o »nedorozumění«.
»Vysvětlujeme, že směřování do
NATO je dokonce zakotveno
v ukrajinské ústavě, a v tom teď
nejsou žádné změny. Ale nyní
nemůžeme spoléhat na NATO,
protože nejsme členy,« řekl.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Pes-
kov včera na dotazy novinářů
podle ČTK uvedl, že Prystajko-
va slova nevnímá jako změnu
oficiálního ukrajinského postoje.
Zároveň poznamenal, že pokud

by Kyjev myšlenku svého vstu-
pu do paktu oficiálně odmítl,
pomohlo by to »formulovat
smysluplnější odpověď na ruské
obavy«. Britský premiér BBoorriiss
JJoohhnnssoonn řekl, že s výsostným
právem ukrajinského lidu na
vstup do NATO nelze obchodo-
vat. »Myslím, že je velmi důleži-
té, abychom spolu hovořili. Ale
co nemůžeme udělat, je vyměnit
svrchované právo ukrajinského
lidu usilovat o členství v NATO.
To nelze vyjednat - je to pro ukra-
jinský lid,« řekl Johnson. »Musí-
me si uvědomit, že se jedná

o velmi, velmi nebezpečnou
a složitou situaci. Jsme na okraji
propasti, ale stále je čas, aby
ruský prezident Vladimir Putin
ustoupil, a to, k čemu vyzýváme,
je, aby se všichni zapojili do dia-
logu,« řečnil premiér přesto, že
Moskva popírá, že by hodlala na
Ukrajinu zaútočit, ale žádá od
Západu, aby vyloučil možnost
vstupu Ukrajiny do NATO a aby
upustil od posilování své vojen-
ské přítomnosti v blízkosti rus-
kých hranic. USA i NATO nic-
méně trvají na zachování politi-
ky otevřených dveří do paktu.

Západ také nemá v úmyslu
ustoupit ruskému požadavku, aby
neposiloval svou vojenskou pří-
tomnost u ruských hranic. Cizích
vojáků v Pobaltí přibývá. Tímto
přístupem západní země napětí
nesnižují. Hrocení situace ale
házejí na Moskvu. Včera němec-
ké vojenské transportní letadlo
dopravilo do litevského Kaunasu
první část z posil, které SRN slí-
bila pro síly NATO v Pobaltí.
Letoun přepravil 70 vojáků. Ti
posílí německou jednotku o 360
mužích, která je součástí stávají-
cích sil paktu v regionu. Další
letadla mají následovat. Ministry-
ně obrany SRN CChhrriissttiinnee LLaammbb--
rreecchhttoovváá před týdnem oznámila,
že Německo zvýší počet svých
vojáků v Litvě až o 350. »Posilu-
jeme tím náš příspěvek na
východním křídle NATO a vysí-
láme signál odhodlání,« pozna-
menala v dolnosaském Münsteru.
Pro spojence má podle ní být toto
rozhodnutí vzkazem, že na
Německo je spolehnutí…

Šéf ruské diplomacie Sergej
Lavrov včera na poradě s prezi-
dentem Putinem navrhl pokračo-
vat v jednáních se Západem, což
prezident podpořil. Ministr obra-
ny Sergej Šojgu Putinovi ohlásil,
že část vojenských cvičení, do
nichž se zapojila vojska všech
vojenských okruhů, už skončila
a další brzy skončí. Po Lavrovo-
vě vyjádření rubl a akcie na mos-
kevské burze prudce posílily,
uvedl Interfax. ((aavvaa))

Staronovému prezidentovi SRN přáli všichni
NNěěmmeecckkýý kkaannccllééřř OOllaaff SScchhoollzz ppoobbllaahhoo--

ppřřááll nněěmmeecckkéémmuu pprreezziiddeennttoovvii FFrraannkkuu--
WWaalltteerruu SStteeiinnmmeeiieerroovvii kkee zznnoovvuuzzvvoolleenníí
aa uuvveeddll,, žžee jjee rráádd,, žžee jjaakkoo hhllaavvaa ssttááttuu
ppoovveeddee NNěěmmeecckkoo ii vvee ddrruuhhéémm ffuunnkkččnníímm
oobbddoobbíí.. SStteeiinnmmeeiieerroovvii ggrraattuulloovvaallii ii ddaallššíí
ppoolliittiiccii aa ppoolliittiicckkéé ssttrraannyy..

»Frank-Walter Steinmeier poskytl
v těžkých dobách občanům orientaci
a s vášní zastával nejvyšší státní úřad.
Jsem rád, že v tom bude pokračovat.
Srdečné blahopřání, milý spolkový prezi-
dente,« napsal Scholz jako první příspě-
vek na svém nově zřízeném twitterovém
účtu. Sociální demokracie (SPD), z níž
Steinmeier vzešel, společně se soc. dem.
kancléřem Scholzem považuje prezidenta
za správnou osobnost pro současnou
dobu. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil
uvedl, že Steinmeier v projevu po zvolení
prokázal, proč byl tou nejlepší volbou.
Steinmeier v projevu vyzval k ochraně
demokracie a řekl, že bude stát na straně

těch, kdo se o demokracii hádají, ale bude
protivníkem nepřátel demokratického
uspořádání.

»Gratulujeme staronovému preziden-
tovi F.-W. Steinmeierovi ke znovuzvole-
ní. Ať se v druhém funkčním období
daří,« uvedla opoziční KKřřeessťťaannsskkooddeemmoo--
kkrraattiicckkáá uunniiee, jež v kandi-
datuře Steinmeiera podpo-
řila. »Vážený pane prezi-
dente, srdečně blahopřeji
ke znovuzvolení,« napsal
na Twitteru šéf CDU FFrriieedd--
rriicchh MMeerrzz. Blahopřání Steinmeierovi
adresoval také MMaarrkkuuss SSööddeerr, který je
bavorským premiérem a šéfem Křesťan-
sko-sociální unie (CSU), bavorské sestry
CDU. »Jeho suverenita v těchto složi-
tých časech je velice potřebná. Jako
spolkový prezident vždy zachovával
svůj úřad prostým stranické politiky,«
poznamenal Söder o nadstranickosti
sociálního demokrata Steinmeiera. Gra-

tulace Steinmeier obdržel i z řad Zele-
ných a liberálních svobodných demokra-
tů (FDP), kteří spolu s SPD tvoří vládní
koalici. Také obě menší koaliční strany
stejně jako opoziční unie CDU/CSU pre-
zidenta ve volbě podpořily. Šéf FDP
CChhrriissttiiaann LLiinnddeerr ocenil Steinmeiera jako

to nejlepší, co německou demokracii
utváří. »To je právě v těchto vnitřně
i zahraničněpoliticky složitých časech
velice důležité,« uvedl. Nová spolupřed-
sedkyně Zelených Ricarda Langová
v blahopřání zdůraznila Steinmeierovo
prohlášení, že bude nadstranický, ale
nikdy neutrální, pokud půjde o hájení
demokracie. Strana Die Linke., Levice,
jež do voleb vyslala vlastního kandidáta

– lékaře Gerharda Traberta - Steinmeie-
rovi také pogratulovala.

Steinmeiera, u Němců velmi oblíbené-
ho, v neděli jasnou většinou hlasů hned
v prvním kole volby znovuzvolilo Spolko-
vé shromáždění. Steinmeier, který se nyní
také postavil proti Rusku, je z dvanácti
dosavadních spolkových prezidentů
pátým, komu se podařilo druhý mandát
získat. Dvě funkční období dosud v histo-
rii spolkové republiky získali první prezi-
dent Theodor Heuss, jeho nástupce Hein-
rich Lübke, Richard von Weizsäcker
a Horst Köhler. Köhler druhý mandát
nedokončil, neboť v roce 2010 překvapivě
jako první německý poválečný prezident
rezignoval, což zdůvodnil tlakem na něj
po jeho sporných výrocích o nasazení
německých vojáků v zahraničí. Na návště-
vě Afghánistánu totiž obhajoval německé
armádní mise v zahraničí i německými
hospodářskými zájmy, což vyvolalo tvr-
dou kritiku opozice. ((aavvaa,, ččttkk))

Írán: Slepá ulička ne
JJeeddnnáánníí,, jjeejjiicchhžž ccíílleemm jjee oožžii--

vviitt jjaaddeerrnnoouu ddoohhoodduu zz rrookkuu
22001155 mmeezzii ssvvěěttoovvýýmmii mmoocc--
nnoossttmmii aa ÍÍrráánneemm,, jjssoouu kkoommppllii--
kkoovvaannáá,, aallee nneennaacchháázzeejjíí ssee vvee
sslleeppéé uulliiččccee.. VVččeerraa ttoo uuvveeddll
mmlluuvvččíí íírráánnsskkééhhoo mmiinniisstteerrssttvvaa
zzaahhrraanniiččíí SSaaíídd CChhaattííbbzzááddeehh..
PPoozznnaammeennaall ppřřiittoomm,, žžee kkllííččoovvéé
nneevvyyřřeeššeennéé oottáázzkkyy bbuuddoouu
vvyyžžaaddoovvaatt ppoolliittiicckkáá rroozzhhooddnnuu--
ttíí ZZááppaadduu.. 

Írán podle Chatíbzádeha své
politické rozhodnutí již učinil
tím, že dohodu neopustil poté,
co od ní v roce 2018 jedno-
stranně odstoupily USA.
Dohodu nazvanou Společný
všeobecný akční plán
(JCPOA) s Íránem uzavřely
Spojené státy, Rusko, Čína,
Británie, Francie a Německo.
Její součástí bylo zmírnění
protiíránských sankcí výmě-
nou za omezení jaderných
ambicí Teheránu a záruky, že
Írán nebude vyvíjet jaderné
zbraně. Americký prezident
Donald Trump ale v roce 2018
od dohody jednostranně
odstoupil a sankce proti Íránu
obnovil. O oživení dohody se
od loňského dubna jedná ve
Vídni. Po několikaměsíční
přestávce byly rozhovory
obnoveny loni v listopadu a po
desetidenní přestávce se ve
Vídni jednalo také minulý

týden. Íránští zástupci se ale
odmítají setkat přímo s Ameri-
čany, což znamená, že repre-
zentanti ostatních signatářů
musí mezi Američany a Íránci
pendlovat.

»Ve Vídni nejsme ve slepé
uličce. Jednání pokračují jako
dříve a delegace si vyměňují
názory,« sdělil mluvčí íránské
diplomacie. Dodal, že uzavření
dohody bude záviset na odhod-
lání Západu. »Pokud USA
a Evropa dnes (v pondělí)
odpoví Íránu - v rámci JCPOA
- budeme moci zítra (v úterý)
ve Vídni oznámit, že jsme
dopěli k dohodě,« poznamenal
Chatíbzádeh. Vyzval ke zrušení
protiíránských sankcí a doplnil,
že Írán potřebuje záruky, že
znovu nedojde k vypovězení
dohody ze strany USA. Obdob-
ně se vyjádřil i ministr zahrani-
čí Hosejn Amírabdolláhján.
Západ by si měl přestat »zahrá-
vat s časem«, řekl.

Chatíbzádeh průběh jednání
komentoval po výroku šéfa
íránské národní bezpečnostní
rady Alího Šamcháního. Ten
řekl, že dosáhnout pokroku při
jednáních o jádru je stále
náročnější. Západní signatáři
podle něj předstírají, že při-
cházejí s novými podněty, aby
se vyhnuli svým závazkům. 

((ččttkk))

Němečtí vojáci připravují tankové houfnice pro přepravu do Litvy na vojenské základně Bundes-
wehru v Münsteru v severním Německu. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Jedno z francouzských aut, které přijelo zneprůjezdnit belgickou metropoli. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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NÁVRH NA UZNÁNÍ

DLR A LLR
ZZáákkoonnooddáárrccii zz vvllááddnníí ssttrraannyy

JJeeddnnoottnnéé RRuusskkoo ppřřeeddlloožžiillii ppaarrllaa--
mmeennttuu nnáávvrrhh rreezzoolluuccee,, vv nníížž
vvyybbíízzeejjíí mmiinniisstteerrssttvvoo zzaahhrraanniiččíí,,
aabbyy ssee vvyysslloovviilloo kk uuzznnáánníí nneezzáá--
vviisslloossttii »»lliiddoovvýýcchh rreeppuubblliikk««
vvyyttvvoořřeennýýcchh pprroorruusskkýýmmii aakkttiivviiss--
ttyy vv ččáássttii DDoonnbbaassuu nnaa vvýýcchhoodděě
UUkkrraajjiinnyy.. 

Státní duma, dolní komora
parlamentu, měla návrh projed-
nat ještě včera. Usnesení by pak
bylo zasláno prezidentu Vladi-
miru Putinovi. Za formální uzná-
ní nezávislosti Doněcké lidové
republiky (DLR) a Luhanské
lidové republiky (LLR) se už
dříve zasazovali ruští komunisté,
ale jejich návrh se dosud nedo-
stal na pořad parlamentu. Mos-
kva viní Kyjev, že se chystá kon-
flikt na Donbasu vyřešit násilím.

((aavvaa,, ččttkk))

KRAJNÍ PRAVICE

V KASTILII
VVýýrraazznnýý nnáárrůůsstt vvoolliiččsskkéé ppřříízz--

nněě zzaazznnaammeennaallaa kkrraajjnněě pprraavviiccoo--
vváá ssttrraannaa VVooxx vv nneedděěllnníícchh ppřřeedd--
ččaassnnýýcchh vvoollbbáácchh vvee ššppaanněěllsskkéé
aauuttoonnoommnníí oobbllaassttii KKaassttiilliiee--LLeeóónn..
VVííttěězznnáá LLiiddoovváá ssttrraannaa bbeezz nníí
ppaattrrnněě nneebbuuddee sscchhooppnnaa zzíísskkaatt
vvllááddnníí vvěěttššiinnuu vv rreeggiioonnáállnníímm
ppaarrllaammeennttuu.. SSoocciiaalliissttéé ((PPSSOOEE))
ššppaanněěllsskkééhhoo pprreemmiiéérraa PPeeddrraa
SSáánncchheezzee sskkoonnččiillii ddrruuzzíí aa sstteejjnněě
jjaakkoo vv mmiinnuulléémm vvoolleebbnníímm oobbddoo--
bbíí nneejjssppííšš zzůůssttaannoouu vv ooppoozziiccii..

Strana Vox získala ve volbách
17,6 % hlasů, což jí v 81členném
zastupitelském sboru, který sídlí
ve městě Valladolid, zaručuje 13
mandátů. Ve volbách v roce 2019
získala pouhý jeden mandát za
5,5 % hlasů. Pro vítězné lidovce
nyní hlasovalo 31,4 % voličů, což
je 31 mandátů. Socialisté získali
30,1 % a 28 křesel. V roce 2019
vyhrála s 35 % hlasů PSOE,
nebyla však schopna získat větši-
nu a skončila v opozici. Konzer-
vativní premiér Alfonso Fernán-
dez Maňueco vyhlásil předčasné
volby do regionálního parlamen-
tu v prosinci poté, co se rozpadla
vládní koalice jeho PP s liberální
stranou Ciudadanos. Pokud bude
chtít premiér pokračovat v čele
vlády, musí nyní vytvořit koalici
s Voxem. Velkou koalici mezi
lidovci a socialisty obě strany
vyloučily. »Vox má právo
a povinnost sestavit vládu v Kas-
tilii a Leónu,« řekl v neděli vůdce
strany Santiago Abascal. Místní
šéf Voxu Juan García-Gallardo se
podle něj zřejmě stane vicepre-
miérem tohoto regionu s 2,5 mili-
onu obyvatel. Úspěch Voxu ve
volbách, které byly považovány
za test popularity celostátně
působících stran, nebyl překvapi-
vý. Předpovídaly jej všechny prů-
zkumy veřejného mínění a odpo-
vídá vývoji v posledních letech
ve většině španělských regionů.

SOUD S VRAHY

Z IS
VVee FFrraanncciiii vvččeerraa zzaaččaall ssoouudd ssee

ččttyyřřmmii mmuužžii oobbžžaalloovvaannýýmmii zzee
ssppoolluuúúččaassttii nnaa vvrraažždděě kkaattoolliicckkéé--
hhoo kknněězzee JJaaccqquueessee HHaammeellaa
vv rrooccee 22001166 vv kkoosstteellee uu RRoouueennuu..
UU ssoouudduu vv PPaařříížžii ssttaannuullii ttřřii oobbžžaa--
lloovvaanníí,, oossuudd ččttvvrrttééhhoo nneenníí jjaassnnýý..
DDvvaa úúttooččnnííkkyy,, kktteeřříí kknněězzee ppřřiipprraa--
vviillii oo žžiivvoott,, zzaabbiillii nnaa úúttěěkkuu ppoollii--
cciissttéé.. KK úúttookkuu ssee ppřřiihhlláássiill IIsslláámm--
sskkýý ssttáátt ((IISS))..

Na lavici obžalovaných usedli
tři muži, Jean-Philippe Jean
Louis, Farid Khelil a Yassine
Sebaihia. Tito muži věděli o plá-
nech útočníků, sdíleli jejich ideo-
logii či se spolu s nimi pokoušeli
dostat do Sýrie, aby se připojili
k IS. Za teroristické spolčení jim
hrozí až 30 let za mřížemi. Čtvr-
tý obžalovaný, Rachid Kassim,
údajný iniciátor a strůjce útoku,
bude souzen v nepřítomnosti.
AFP ho označuje za »proslulého
francouzského náboráře IS«. Při-
pojil se k IS na Blízkém východě
a podle mnoha zdrojů zahynul
v roce 2017 v Iráku. Ve Francii
vražda vzbudila silné emoce.
Proces potrvá do 11. března.

PREZIDENT STEINMEIER BYL
DOSUD NADSTRANICKÝ, A TO
HODLÁ DODRŽET I V DALŠÍM

FUNKČNÍM OBDOBÍ.

POSÍLÁNÍ DALŠÍCH A DALŠÍCH
VOJÁKŮ K OBKLIČOVÁNÍ

RUSKÝCH HRANIC ZKLIDNĚNÍ
SITUACE NEPŘINESE.



NATO si vyhlíží nového šéfa

O novém generálním tajem-
níkovi aliance se formálně roz-
hodne na červnovém summitu,
po němž na podzim zamíří
bývalý norský premiér, eko-
nom a politik Stoltenberg do
čela centrální banky ve své
zemi. Již nyní však diplomaté
třicítky členských států bloku
debatují o tom, kdo jej v »čase
rostoucí konfrontace s Ruskem
a obav z posilování vlivu Číny«
nahradí. »S pokračujícím růs-
tem napětí stoupá pravděpo-
dobnost, že kandidát, který
dostane zelenou do čela alian-
ce, bude muset brát vážně hroz-
by představované Moskvou
i Pekingem,« napsali analytici
SStteeffaannoo GGrraazziioossii a JJaammeess CCaarraa--
ffaannoo na serveru heritage.org.

Ráznější 
než Stoltenberg

Podle diplomatických zdro-
jů má v současnosti slušné

šance na úspěch bývalá eston-
ská prezidentka Kersti Kalju-
laidová či litevská exprezi-
dentka Dalia Grybauskaitéová.
V jejich prospěch by zvláště
u dalších východoevropských
států mohl hrát fakt, že zejmé-
na vůči Rusku by patrně nasto-
lily daleko ráznější kurz než
Stoltenberg, který je vnímán
jako umírněný zastánce vyjed-
návání. Takže do čela paktu se
podle jestřábů už stejně neho-
dí. Zástupkyně silně protirus-
kých zemí Estonska a Litvy by
jistě byly poslušnějšími
a údernějšími vykonavatelka-
mi amerických příkazů než
jejich předchůdce, aby si pří-
zeň Washingtonu opravdu
zasloužily. »Jejich výběr by
mohl být pro Rusko jasným
signálem, že se NATO nehod-
lá méně angažovat ve východ-
ních zemích,« řekl jeden
z diplomatů v narážce na
aktuální požadavek Moskvy

omezit alianční přítomnost ve
státech někdejšího sovětského
bloku. A dodal, že zmíněným
političkám by mohl pomoci
i fakt, že v NATO v současnos-
ti roste poptávka po ženě
v nejvyšší pozici. Jens Stolten-
berg je v čele Severoatlantické
aliance už třináctým mužem,
žena ji ještě nikdy nevedla.

Kritika Ruska 
a Číny výhodou

V okruhu možných výcho-
doevropských kandidátek se
objevuje i bývalá chorvatská
prezidentka Kolinda Grabaro-
vá Kitarovičová. Do volby by
ovšem chtěla promluvit také
Velká Británie, jejíž média
psala o možné kandidatuře
bývalé premiérky Theresy
Mayové nebo exministra
zahraničí Williama Haguea.
Podle analytiků bude však pří-
padný britský uchazeč čelit
odporu Francie a zřejmě
i východoevropských zemí,
u nichž se očekává podpora
pro politika z regionu. Stolten-
berg se chystá ve funkci skon-
čit po osmi letech, před ním
pět let vedl alianci Dán Anders
Fogh Rasmussen.

S námitkami, že se již dlou-
ho nedostalo na jižní Evropu,

se ozývá Itálie, z jejíchž politi-
ků se nejhlasitěji hovoří
o ministru obrany Lorenzu
Guerinim. Pro něj by podle
názorů diplomatů mohla být
výhodou orientace na Spojené
státy americké a výrazně kri-
tičtější přístup k Rusku a Číně
než u další zmiňované italské

političky, někdejší šéfky diplo-
macie Evropské unie Federiky
Mogheriniové.

Pravidla a zvyklosti
Výběr šéfa paktu NATO

nemá striktní pravidla, vítězný
uchazeč by však podle nepsa-
ných zvyklostí měl získat pod-

poru většiny členských zemí
a žádné státy by vůči němu
neměly mít zásadní námitky.
Diplomaté by se měli na jeho
výběru shodnout během letoš-
ního jara, aby jej v červnu
mohli potvrdit šéfové států
a vlád na posledním summitu,
který Stoltenberg povede. ((aavvaa))

Sebevraždy dětí. Drsná čísla 
VV llooňňsskkéémm rrooccee ssee vv PPoollsskkuu

ppookkuussiilloo oo sseebbeevvrraažždduu 11443399
dděěttíí nneebboo ddoossppíívvaajjííccíícchh,, ppřřii--
ččeemmžž 112277 zz nniicchh sskkuutteeččnněě
zzeemmřřeelloo.. OOpprroottii ppřřeeddcchhoozzíímmuu
rrookkuu ttaakk zzeemměě zzaazznnaammeennaallaa
nnáárrůůsstt uu sseebbeevvrraažžeeddnnééhhoo cchhoo--
vváánníí mmllaaddýýcchh lliiddíí oo 7777 pprroo--
cceenntt!! 

Napsala to agentura PAP
s odvoláním na novou zprávu
iniciativy nazvané Život stojí
za řeč, která se snaží pomáhat
lidem se sebevražednými myš-
lenkami a také i příbuzným
sebevrahů. »Podle Světové
zdravotnické organizace při-
padá na každé úmrtí mladého

člověka v důsledku sebevraž-
dy zaznamenané v oficiálních
registrech na 100 až 200 poku-
sů. Pokud budeme předpoklá-
dat, že tento poměr platí i pro
Polsko, tak by se loni pokusilo
vzít si život 12 700 až 25 400
lidí mladších osmnácti let,«
upozornili autoři zprávy.

Obzvláště znepokojující je
podle nich nárůst sebevražed-
ného chování u dívek - policie
loni zaznamenala o 101 %
takových případů více než
v uplynulém období. Přibylo
i případů mladých Poláků,
jejichž pokus o sebevraždu
skončil smrtí, těch organizace

registruje o 19 % více. Vychá-
zí přitom z oficiálních údajů.
»Nikdy předtím jsme se
s podobným jevem nesetkali.
Obecně máme nárůst počtu
pokusů o sebevraždu u dětí
a mládeže, ač u chlapců není
tak drastický,« řekla LLuuccyynnaa
KKiicciiňňsskkáá z iniciativy Život
stojí za řeč serveru Onet. »Ta
čísla souvisí se stereotypy
o genderových rolích. Když
dívka projeví emoce, jsou
velmi často podceňovány
a málokdy to vede k tomu, že
se jí dostane pomoci,« dodala.

Hodně se mluví o tom, že
pandemie zhoršila duševní

zdraví Poláků, a to ve všech
věkových kategoriích. Podle
Onetu však odborníci zdůraz-
ňují, že situace týkající se nej-
mladších obyvatel země je
ovlivněna problémy, které
byly přítomny už dříve, jenže
byly přehlíženy a bagatelizo-
vány. Osamělost a emocionál-
ní vypětí během pandemie
obtíže jenom prohloubily.
Z grafů ve zprávě je patrné, že
počet sebevražedných pokusů
a úmrtí od roku 2012 neustále
roste, výjimkou je pouze
pokles v roce 2020 oproti roku
2019, podotkl polský zpravo-
dajský server. ((ččttkk))

Oscar. Nejvíc nominací, 12, pro film Síla psa
FFiillmm SSííllaa ppssaa oodd pprroodduukkččnníí

aa ssttrreeaammoovvaaccíí ssppoolleeččnnoossttii NNeett--
fflliixx vveeddee vv ppooččttuu nnoommiinnaaccíí nnaa
OOssccaarryy.. MMáá ššaannccii nnaa zziisskk aažž
ddvvaannááccttii zzllaattýýcchh ssooššeekk vvččeettnněě ttéé
pprroo nneejjlleeppššíí ffiillmm aa rreežžiiii.. SSccii--ffii
ssnníímmeekk DDuunnaa zzíísskkaall ddeesseett nnoommii--
nnaaccíí,, kkrroomměě bboojjee oo nneejjlleeppššíí ffiillmm
mmuu oovvššeemm cchhyybbíí žžeellíízzkkaa vv oohhnnii
vv ddaallššíícchh nneejjsslleeddoovvaanněějjššíícchh
oossccaarroovvýýcchh kkaatteeggoorriiíícchh.. ČČeesskkýý
ffiillmm ZZááttooppeekk ssee uužž lloonnii vv pprroo--
ssiinnccii nneeddoossttaall ddoo uužžššííhhoo vvýýbběěrruu
nnaa nnoommiinnaaccee vv kkaatteeggoorriiii nneejjlleepp--
ššíí zzaahhrraanniiččnníí ffiillmm..

Původem novozélandská sce-
náristka, herečka a dnes přede-
vším známá režisérka Jane
Campionová se stala první
ženou, která za film Síla psa zís-
kala již druhou nominaci na
cenu za nejlepší režii. Svou
první šanci na zlatou sošku
měla v roce 1993 za úchvatný
film Piano v hlavních rolích
s vynikajícími americkými
herci Holly Hunterovou a Har-
veyem Keitelem. Tento snímek
byl následně zařazen mezi sto
nejzásadnějších filmů v ději-
nách, rozhodla o tom v USA
národní společnost kritiků. Loni
získala v Los Angeles prestižní
ocenění režisérka Chloé Zhao-
ová jako teprve druhá žena
v historii Oscarů. 

Snímek Síla psa je charakte-
rizován jako dramatický wes-
ternový film, v němž se majitel
ranče chová krutě ke svému
bratrovi, který si na usedlost
přivedl manželku a jejího syna.
Film má i nominace ve třech
hereckých kategoriích. V kate-
gorii nejlepší herec ji získal
Benedict Cumberbatch, v kate-

gorii nejlepší herec ve vedlejší
roli Jesse Plemons a Kodi
Smit-McPhee a v kategorii nej-
lepší herečka ve vedlejší roli
Kirsten Dunstová.

Značný úspěch zaznamenal
rovněž japonský snímek Drive
My Car, který byl uveden i na
Mezinárodním filmovém festi-
valu Karlovy Vary a v lednu zís-
kal Zlatý glóbus pro nejlepší
neanglicky mluvený film.
Kromě oscarové nominace na
nejlepší cizojazyčný film se
bude ucházet o ocenění i v hlav-

ní kategorii nejlepší film. Reži-
sér Rjúsuke Hamaguči je navíc
v boji o nejlepší režii. Snímek je
také nominován v kategorii nej-
lepší scénář podle předlohy.
Kromě Síly psa, Duny a Drive
My Car se do bojů o sošku za
nejlepší film dostaly snímky
Belfast, West Side Story,
K zemi hleď!, Lékořicová
pizza, V rytmu srdce, Král
Richard: Zrození šampiónek
a Ulička přízraků.

Oscara za nejlepší film dosud
nevyhrál žádný snímek z pro-

dukce streamovacích společ-
ností. Letos je jich však z dese-
ti nominovaných polovina,
takže je šance na prolomení
této hollywoodské tradice větší
než kdy jindy. Společnost
Apple stojí za filmem V rytmu
srdce, Netflix za Sílou psa
a K zemi hleď! a HBO uváděla
filmy Duna a Král Richard:
Zrození šampiónek.

Do bojů o nejlepší režii se
kromě Campionové a Hamagu-
čiho dostal Steven Spielberg za
West Side Story, pro nějž je to

již osmá nominace v této kate-
gorii. Spielberg zatím obdržel
za režii dvě zlaté sošky, a to za
Schindlerův seznam a Zachraň-
te vojína Ryana. Se Spielber-
gem soupeří také Paul Thomas
Anderson za Lékořicovou
pizzu, který je nominován i za
nejlepší původní scénář, a Ken-
neth Branagh za Belfast. 

Na seznamu chybí poměrně
překvapivě Denis Villeneuve za
snímek Duna. Ten sice získal
deset nominací, nicméně větši-
na jich je v technických katego-

riích. Za Dunou jsou v počtu
nominací filmy Belfast a West
Side Story, oba mají sedm šancí
na úspěch.

O ocenění za nejlepšího herce
se utkají hollywoodské těžké
váhy Denzel Washington (The
Tragedy of Macbeth) a Will
Smith (Král Richard: Zrození
šampiónek) společně s herci
Javierem Bardemem (Ricardo-
vi), Benedictem Cumberbat-
chem a Andrewem Garfieldem
(Tick, Tick... BOOM!). Oscara
za nejlepší herečku si odnese
buď Penélope Cruzová (Paralel-
ní matky), Jessica Chastainová
(The Eyes of Tammy Faye),
Nicole Kidmanová (Ricardovi),
Kristen Stewartová (Spencer)
nebo Olivia Colmanová (Temná
dcera).

Média si všímají neúspěchu
zpěvačky a herečky Lady
Gaga, která se nedostala do
bojů o Oscara za svůj výkon ve
snímku Klan Gucci. Šanci na
zisk první sošky od americké
akademie dostala zpěvačka
Beyoncé za píseň pro film Král
Richard: Zrození šampiónek.
Ten pojednává o životním pří-
běhu tenistek Sereny a Venus
Williamsových. Beyoncé je
rekordmankou v zisku hudeb-
ních ocenění Grammy, má jich
28.

Slavnostní vyhlášení vítězů je
plánováno na 27. březen. Je to
později, než bývá obvyklé, aby
událost nezasahovala do zim-
ních olympijských her v čín-
ském Pekingu. Ceremoniál se
bude tradičně konat v divadle
Dolby Theatre v Los Angeles.

((aavvaa,, ččttkk))

Osvobozená vlajka
AAuussttrraallsskkáá vvllááddaa kkoouuppiillaa

pprráávvaa nnaa vvllaajjkkuu ppůůvvooddnníícchh
oobbyyvvaatteell,, aabbyy uummoožžnniillaa jjeejjíí
ssvvoobbooddnnéé ppoouužžíívváánníí.. SSkkoonnččiill
ttaakk oobbcchhooddnníí ssppoorr,, jjeennžž bbrráánniill
ssppoorrttoovvnníímm ttýýmmůůmm aa ddoommoorroo--
ddýýmm sskkuuppiinnáámm vvllaajjkkuu uužžíívvaatt..

Vlajku černé, žluté a červe-
né barvy vytvořil domorodý
výtvarník Harold Thomas
v roce 1971 pro jednu z tehdej-
ších demonstrací. Stala se
symbolem jednoty a hrdosti
Austrálců. Od roku 1995 je
oficiální vlajkou, vyvěšovanou
i na vládních budovách. Vláda
nyní zaplatila Thomasovi 20
milionů australských dolarů
(310 milionů Kč), aby ukonči-

la platnost licencí držených
malými firmami. Ty chtěly za
reprodukování vlajky poplat-
ky. Kampaň za »osvobození
vlajky« vedli osobnosti z řad
původních obyvatel. »Přes 50
let se s dílem Thomase ztotož-
ňujeme - pod touto vlajkou
jsme pochodovali, stáli za ní
a vyvěšovali ji jako symbol
naší hrdosti. Teď patří všem.
Nikdo nám ji nemůže vzít,«
řekl ministr pro původní oby-
vatelstvo KKeenn WWyyaatttt. Nyní
může být vlajka používána na
sportovištích, dresech, interne-
tových stránkách či umělec-
kých dílech bez dovolení či
zaplacení poplatku. ((ččttkk))

V okruhu možných východoevropských kandidátek se objevuje i bývalá chorvatská prezidentka
Kolinda Grabarová Kitarovičová. FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg
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Režisérka Jane Campionová, už podruhé horká kandidátka na Oscara za film Síla psa (uprostřed) FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg

ZZaattíímmccoo nnaavveenneekk ssee ppoolliittiiccii ssttááttůů ppaakkttuu NNAATTOO vv ssoouuččaassnnooss--
ttii vvěěnnuujjíí hhllaavvnněě »»ooddvvrraacceenníí hhrroozzííccííhhoo vvppáádduu RRuusskkaa nnaa UUkkrraajjii--
nnuu««,, jjaakk ssttáállee úúččeelloovvěě ttvvrrddíí,, vv zzáákkuulliissíí ssee rroozzbbííhháá ssoouubboojj
oo kkřřeesslloo nnáássttuuppccee ššééffaa ppaakkttuu JJeennssee SSttoolltteennbbeerrggaa,, kktteerrýý ooddeejjddee
nnaa kkoonnccii zzáářříí.. DDiipplloommaattéé ii ddaallššíí zznnaallccii ppoomměěrrůů ddáávvaajjíí ššaannccee
zzeejjmméénnaa nněěkkoolliikkaa ppoolliittiiččkkáámm zzee zzeemmíí bbýývvaallééhhoo vvýýcchhooddnnííhhoo
bbllookkuu,, jjeejjiicchhžž vvýýbběěrr bbyy ppooddllee nniicchh pprrýý mmoohhll bbýýtt ooddppoovvěěddíí nnaa
»»aakkttuuáállnníí rruusskkéé aammbbiiccee««.. ZZáájjeemm oo vvlliivvnnýý ppoosstt vvššaakk pprroojjeevvuujjíí
ii nněěkkddeejjššíí vvllááddnníí ččiinniitteelléé zz VVeellkkéé BBrriittáánniiee nneebboo IIttáálliiee..



Martina Sáblíková od A až do Z

AAttyyppiiččnnoosstt.. Zatímco největší
soupeřky Martiny Sáblíko-

vé trénovaly vždy ve speciálních
halách, Češka takové štěstí
nikdy neměla. Zato se proslavila
atypickými metodami – napří-
klad využitím speciálního prkna,
na němž v obývacím pokoji tré-
novala klouzání z jedné strany
na druhou.

BBaasskkeettbbaall.. Jako malá se Mar-
tina Sáblíková věnovala

sportu pod vysokými koši.
K rychlobruslení přešla až v roce
1992, kdy se trenér Petr Novák
dohodl s několika rodiči na zalo-

žení vlastního Bruslařského
klubu Žďár, z něhož se vyvinul
pozdější NOVIS Team. Není bez
zajímavosti, že Martinina matka
Eva spravovala pro Novákovu
manželku účetnictví.

CCyykklliissttiikkaa.. Sport, kterému se
Martina Sáblíková věnuje

doplňkově. I tak ale velmi úspěš-
ně! Je držitelkou několika titulů
mistryně republiky a v roce 2016
přišla kvůli chybnému výkladu
nominačních kritérií o start na
letních olympijských hrách v Riu
de Janeiro v cyklistické časovce.

DDeebbuutt.. Na mezinárodní scéně
se budoucí »ledová králov-

na« poprvé představila v roce
2002 na juniorském MS, mezi
dospělou elitou debutovala na
evropském šampionátu ve více-
boji v roce 2003, kde klání nedo-
končila. 

EEkkoonnoommiikkaa.. Asi by nemělo být
cílem rozebírat finanční nále-

žitosti týkající se slavné rychlo-
bruslařky, ale určitě stojí za to při-
pomenout, že po ZOH v Soči
dostala v roce 2014 ve Žďáru nad
Sázavou darem od zastupitelstva
parcelu pro stavbu rodinného
domu. Pozemek na rozšiřujícím
se sídlišti Klafar si sama vybrala.

Inu, málokdo si takovou pozor-
nost zaslouží právě tolik jako
Martina!

FFyyzziicckkéé ppřřeeddppookkllaaddyy. Martina
Sáblíková má unikátní fyzic-

ké parametry pro sportovní
superúspěchy. Měření v době,
kdy začínala sbírat rychlobrus-
lařské vavříny, ukázala, že ačko-
li jí chybí odpovídající svalová
hmota, její tělo je schopno podat
výkon 7,4 W na kilogram váhy,
přičemž obvyklý údaj bývá
zhruba 2,5krát nižší. Vedle toho
prý disponuje unikátní schop-
ností koordinace svalů, díky níž

šetří energii. Udává se, že oby-
čejný člověk spotřebuje přibliž-
ně polovinu energie na výrobu
kyslíku k okysličení těla, kdežto
Sáblíkové údajně stačí přibližně
20 procent.

GGuuiinnnneessssoovvaa kknniihhaa.. Psal se
rok 2012, kdy byla poprvé

v historii v České republice
pokřtěna zbrusu nová Guinnes-
sova kniha světových rekordů.
A mezi Čechy se v ní objevila
poprvé i Martina Sáblíková –
díky tomu, že 18. února 2021
v americkém Salt Lake City
vyhrála závod Světového poháru
na 5000 m v novém světovém
rekordu časem 6:42,66 minuty.

HHiissttoorriiee.. Pod pěti kruhy
vybojovala Martina Sáblí-

ková dohromady sedm medailí,
což ji v tabulce nejúspěšnějších
tuzemských olympioniků řadí
hned za legendy Věru Čáslav-
skou a Emila Zátopka. Ten má
sice o dva cenné kovy méně než
slavná rychlobruslařka, zato
však vybojoval hned čtyři zlaté.

IIrreeeenn WWüüssttoovváá.. Velká soupeřka
Martiny Sáblíkové je ještě

o rok mladší než Češka.
A v Pekingu se zapsala do rych-
lobruslařských análů ještě mno-

hem pevněji – stala se prvním
sportovcem, který vyhrál indivi-
duální zlato na pátých olympij-
ských hrách. Na závodnických
veleúspěších naší Martiny to
však pranic neubírá…

JJuunniioorrkkaa.. Na mezinárodní
scéně působí česká závodnice

od roku 2002, kdy se poprvé
zúčastnila mistrovství světa
juniorů. A již na podzim téhož
roku zajela první závody Světo-
vého poháru. První juniorskou
medaili z mistrovství světa nic-
méně získala až v sezoně
2005/2006 – stříbro.

KKoouučč.. Petr Novák byl sice
rychlobruslařským trené-

rem-samoukem, ale dokázal své
svěřence motivovat k dřině
v takových podmínkách, jimiž
by mnozí opovrhli. Pochopil, že
právě rychlobruslení v sobě
skrývá velký medailový potenci-

ál, jelikož zahrnuje řadu odliš-
ných distancí a zdaleka v něm
není dobrý celý svět, nýbrž jen
některé země. Aby se mezi ně
zařadila i Česká republika,
k tomu musel mít i štěstí na
»závodnický materiál« a u Mar-
tiny Sáblíkové ho v jejích jede-
nácti letech našel mnohem
»výživnější«, než sám čekal.
Přetáhl ji do své tréninkové sku-
piny a motivoval ji nikoli »jen«
pouhou účastí na olympiádě,
nýbrž tím, že ji jednou vyhraje.
A nepřestřelil…

LLeettnníí rryycchhlloobbrruusslleenníí.. Dalším
letním sportem, kterému se

Sáblíková věnuje, je inline brus-
lení. Například v rámci letní pří-
pravy v roce 2013 se zúčastnila
závodu Olympic Hopes – Vise-
grad Cup na inline bruslích na
betonovém oválu ve Žďáru nad
Sázavou. Na této akci, která byla
vyhlášena jako první ročník mist-
rovství České republiky v letním
rychlobruslení, zvítězila na obou
tratích 1000 m a 3000 m.

MMiillaann.. Milan Sáblík je Marti-
nin o čtyři roky mladší

bratr. I on se úspěšně věnoval
sportu. Je mistrem ČR za rok
2009 a několikanásobným drži-

telem rekordů českého mužské-
ho rychlobruslení. Věnoval se
také cyklistice a in-line bruslení,
v němž se v roce 2010 na senior-
ském republikovém šampionátu
ve víceboji na dlouhém oválu
umístil na 4. místě.

NNoovvéé MMěěssttoo nnaa MMoorraavvěě..
Město, kde slavná rychlo-

bruslařka 27. května 1987 popr-

vé spatřila světlo světa. Kromě
jejího narození se město ve
sportovním světě proslavilo
ještě jednou »maličkostí« - či
spíše »velikostí«. Stojí zde
Vysočina Arena, proslavený
biatlonový areál, kde se pravi-
delně konají závody Světového
poháru a kde se uskutečnilo
v roce 2013 i mistrovství světa
ve sportu, který kombinuje střel-
bu a běžecké lyžování. Mimo-
chodem, další MS bylo přiděle-
no Novému Městu pro letopočet
2024…

OOcceenněěnníí.. Martina Sáblíková
je nejen trojnásobnou vítěz-

kou tuzemské ankety Sportovec
roku (2007 a 2009-10), ale navíc
je také – a to se pohříchu málo ví
- držitelkou Ceny Oscara Mathi-
sena pro nejlepšího světového
rychlobruslaře roku 2010, jež
bývá označována jako »rychlo-
bruslařský Oscar«. Tehdy se
stala teprve pátou ženou v histo-
rii, jíž byl onen Oscar, vyhlašo-
vaný každoročně již od roku
1959, udělen. Před ní se této cti
dostalo legendám všech legend –
Američance Bonnie Blairové,
Němkám Gundě Niemannové
s Anni Friesingerové a Kanaďan-
ce Cindy Klassenové.

PP..RR.. aa mmaarrkkeettiinngg.. Nejslavnější
českou rychlobruslařku

zastupuje agentura Sport Invest.
Společnost, za níž stojí pánové
Viktor Kolář, Robert Spálenka
a David Trávníček, je středoev-
ropskou jedničkou na poli spor-
tovního managementu a marke-
tingu.

RRyycchhlloobbrruusslleenníí.. Jaké jiné
slovo bychom mohli u pís-

mene »R« vybrat, než právě
název sportu, který rodačku
z Nového Města na Moravě tak
proslavil? Je paradoxní, že ačko-
li tento sport byl u nás před érou

Martiny Sáblíkové a Petra Nová-
ka popelkou, má u nás poměrně
dlouhou historii - jeho počátky
v českých zemích spadají až do
roku 1888.

SSéérriiee.. Premiérové zlato z mist-
rovství světa slavila česká

rychlobruslařka v roce 2007
v Salt Lake City, kde ovládla obě
nejdelší tratě. Od té doby se

z vrcholné světové akce nikdy
nevrátila bez medaile, což je
určitě unikátní série, jež k rados-
ti tuzemských sportovních
fanoušků pokračuje i po peking-
ské olympiádě.

TTuurríínn.. Martina Sáblíková
nesla českou vlajku na slav-

nostním zahájení her v Turíně
v roce 2006 a vzpomíná, že si
coby mladičká olympijská debu-
tantka ceremoniál maximálně
užila. V průběhu ZOH ovšem

došlo i na slzičky, když měla tak
blízko k medaili – tenkrát skon-
čila sedmá na »trojce«, a dokon-
ce čtvrtá na trati 5000 metrů, kte-
rou si pak v nadcházejících
letech zcela podmanila…

ÚÚrraazz.. Před lednovým mist-
rovstvím Evropy v Heeren-

veenu si Sáblíková při pádu
pořezala nohu bruslí a šampionát
byla nucena vynechat. S ohle-
dem na tréninkové manko byla
směrem k olympijským hrám
v Pekingu skeptická. Ovšem

zbytečně! »Po tom všem, co se
stalo, je medaile jako zázrak,«
tvrdila po bronzové radosti na
»pětce«.

VVyyzznnaammeennáánníí.. V roce 2017
ocenil prezident republiky

Miloš Zeman populární sportov-
kyni českým státním vyzname-
náním – Medailí Za zásluhy. Ta
je udělována osobám, jež se

zasloužily o stát nebo územní
samosprávný celek v oblasti hos-
podářské, vědy, techniky, kultu-
ry, umění, sportu, výchovy
a školství, obrany, bezpečnosti
státu a občanů.

ZZllaattaa.. Písmeno »Z« uzavírá
abecedu a my jím logicky

uzavřeme naši dnešní pouť za
jednou z nejúspěšnějších spor-
tovkyň naší historie. A to stylo-
vě: pojďme si shrnout zlaté úspě-
chy Martiny Sáblíkové. Takže

vězte, že je to trojnásobná olym-
pijská vítězka, šestnáctinásobná
mistryně světa na jednotlivých
tratích, pětinásobná mistryně
světa i Evropy ve víceboji, tři-
náctinásobná celková vítězka
Světového poháru na dlouhých
tratích a vítězka 51 individuál-
ních závodů. K tomu netřeba
cokoli dodávat…

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill PPeettrr KKOOJJZZAARR
FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP ((33)) 

aa ČČTTKK//RRoommaann VVOONNDDRROOUUŠŠ ((22))
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ZZaassee ssee oo nníí ppoo mmiinnuulléémm ččttvvrrttkkuu mmlluuvvíí vv ssuuppeerrllaattiivveecchh..
AA zzaasslloouužžeennýýcchh!! NNaa zziimmnníícchh oollyymmppiijjsskkýýcchh hhrráácchh vv PPeekkiinngguu
zzíísskkaallaa vvee ssvvýýcchh 3344 lleetteecchh bbrroonnzzoovvoouu mmeeddaaiillii nnaa ppěěttiikkiilloommeett--
rroovvéé ttrraattii.. ČČeesskkáá rryycchhlloobbrruussllaařřsskkáá kkrráálloovvnnaa MMaarrttiinnaa SSáábbllííkkoovváá
ppoottěěššiillaa nnáárroodd uu tteelleevviizznníícchh oobbrraazzoovveekk.. AA mmyy ssee nnyynníí ppooddíívváá--
mmee nnaa jjeejjíí kkaarriiéérruu ii ssoouuččaassnnoosstt –– nneettyyppiicckkyy –– vv aabbeecceeddnníímm
ppoořřááddkkuu.. TTřřeebbaa jjssttee oo nněěkktteerrýýcchh ffaakktteecchh nneemměěllii aannii ttuuššeenníí…… 



POČASÍ

DDNNEESS bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy
slabý občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m sněžení.
Zpočátku na severozápadě ojediněle i srážky mrznoucí. Později odpo-
ledne a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 55 aažž 1100 °°CC,
v 1000 m na horách kolem 11 °°CC. Mírný jihozápadní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude zataženo až oblačno, na východě ráno skoro jasno až
polojasno a ojediněle mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Od
západu na většině území déšť, zpočátku v polohách nad 800 m sněže-
ní. Na horách i srážky vydatnější. Noční teploty 33 aažž --11 °°CC, denní tep-
loty 55 aažž 99 °°CC, na jižní Moravě až 1111 °°CC. Mírný, postupně čerstvý
jihozápadní vítr 55--99 mm//ss, místy s nárazy 1155--2200 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Brokolicový koláč s gorgonzolou
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 500 g brokolice, 1 cibuli, olivový olej, 

50 ml vody, 200 g zakysané smetany, 100 g gorgonzoly, 
3 vejce, 200 g tvarohu, 125 ml oleje, 80 ml mléka, 400 g
mouky, 1 prášek do pečiva, sůl a pepř.

Brokolici rozdělíme na menší růžičky, cibuli nakrájíme
nadrobno. Na oleji osmahneme cibulku a přidáme brokoli-
ci. Podlijeme vodou a necháme 10 minut zlehka vařit. Smí-
cháme zakysanou smetanu, vejce a gorgonzolu, dochutíme
solí a pepřem. Troubu předehřejeme na 180 °C. Z tvarohu,
oleje, mléka, mouky, kypřicího prášku, lžičky soli a špetky
pepře vypracujeme těsto. Těstem vyložíme dortovou
formu, navrch rozložíme brokolici a zalijeme smetanovou
směsí s gorgonzolou. Pečeme 40 minut. Dobrou chuť!

ZZaassllaallaa VVllaassttaa CChhoommááttoovváá,, PPrraahhaa ((rreecceepptt čč.. 3388//2222))

Z HISTORIE

11885577 zemř. MMiicchhaaiill IIvvaannoovviičč GGLLIINNKKAA, ruský
hudební skladatel (nar. 1. 6. 1804)

11889922 nar. MMiilloossllaavv SSEEEEMMAANN, český lékař,
otorinolaryngolog, zakladatel čs. foniat-
rie a první foniatrické kliniky na světě
(zemř. 11. 2. 1975)

11991122 nar. BBoohhddaann LLAACCIINNAA, český malíř, ilus-
trátor, grafik a sochař (zemř. 6. 7. 1971)

11993322 nar. JJoosseeff BBRRUUKKNNEERR,, český básník,
autor knih pro děti, fejetonista a výtvar-
ný kritik (zemř. 14. 1. 2015)

11993322 nar. LLeeoošš SSUUCCHHAAŘŘÍÍPPAA, český herec,
divadelní teoretik a překladatel (zemř.
14. 6. 2005) 

11993377 nar. PPeettrr KKOOPP,, český volejbalista, olym-
pionik, trenér (zemř. 27. 1. 2017)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Zavo-
lejte porodní sestřičky (3/6). Britský seriál (2012)
0099..5555 První republika II (6/13). Dobový seriál
1100..5500 Klec. Z cyklu Bakaláři 1974 1111..0000 Jana
Šulcová – 75 let: Po stopách hvězd 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Sportovní zprávy, Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda. Magazín 
14.30 Ukradená babička.

Povídka z cyklu Bakaláři 1998
14.45 My všichni školou povinní (6/13).

Rozchod. Pamětnický seriál (1984)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky (4/6).

Britský seriál (2012)
16.45 Cestománie. Belgie: Ryzí srdce Evropy
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 SSttaařřííccii. Oceňovaný koprodukční snímek

ČT o dvojici svérázných staříků,
která se vydává na cestu za pomstou

2211..4400 NNeevviinnnnéé llžžii.. Byl lásky čas.
Každý má někdy důvod neříct pravdu.
Hrají: I. Janžurová, D. Havlová, V. Frei-
manová a další. Režie T. Vrabelová 

22.59 Výsledky losování Šťastných 10 
a Euromiliony

23.00 Komisař Moulin. Znamení hrozby.
Yves Rénier v hlavní roli francouzského
kriminálního cyklu (1993)

0000..4400 AZ-kvíz 0011..0055 Bydlení je hra 0011..2255 Zajíma-
vosti z regionů 0011..5500 Sváteční slovo 0022..0000 V kon-
dici 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby naší doby
0055..1155 Černé ovce 0055..3300 Události v regionech

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Mláďata – první rok na
světě (2/3) 0099..2200 Římské dostihy (1/2) 1100..1155
Objasněné záhady egyptských mumií: Smrt
krále válečníka 1111..0000 Největší tankové bitvy:
Prochorovka 1111..5500 Myšlení vody
12.20 Nedej se plus
12.45 Nedej se: Národní park Soutok
13.15 Zbraně 2. světové války (2/5). Cyklus BBC
14.05 Tajemství 2. sv. války: Lovci min.

Britský dokumentární cyklus
15.00 Království divočiny: Žralok velrybí.

Japonský dokumentární cyklus
15.25 Žiju Dunajem. Slovenský dokument
16.20 Sto divů světa (7/13).

Francouzský cyklus dokumentů
17.15 Polosvět olejů smrti.

Dokumentární cyklus o kořenech
vzniku organizovaného zločinu u nás

18.10 Nejúžasnější díla přírody: Sopky.
Australský cyklus

19.00 Běžkotoulky. Mariánské Lázně
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 MMiilloošš FFoorrmmaann –– 9900 lleett:: FFoorrmmaann vvss..

FFoorrmmaann. Dokumentární film sumarizuje
příznivé i strastiplné etapy životní cesty
uznávaného režiséra (2019)

21.25 Vlci na hranicích. Dokumentární film
22.50 Letecké katastrofy:

Trasa smrti nad Ukrajinou. Kanadský
cyklus dokumentárních rekonstrukcí

23.35 Historie Rudé armády: Studená válka
(2/2). Francouzský dokumentární cyklus

0000..3355 Camino na kolečkách 0022..0055 Hříšná duše II (1/8)
0022..5500 Cesty víry: Ikony - cesta ke světlu 0033..2200 Rodin-
né křižovatky: Ultrazvukový večírek 0033..4455 Bioložka
Lucie Vopařilová 0044..1100 Revival 0044..3355 To mě baví 

0055..5555 Snídaně s Novou. 0088..3355 Novashopping
0088..5500 Ulice (4206). Český seriál (2022) 0099..5500
Specialisté (153). Spása. Nový český kriminální
seriál (2022) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz
1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VI (13).

Šestá řada amerického seriálu (1997)
12.45 Doktoři z Počátků (1). Kudy ven.

Seriál (2013)
14.05 Mentalista II (5). Duch. Druhá řada

amerického krimi seriálu (2009)
15.00 Kriminálka Miami VIII (21).

Ukradené diamanty.
Kanadsko-americký seriál (2009)

15.55 Kriminálka Miami VIII (22).
Nejdražší maminka.
Kanadsko-americký seriálu (2009)

16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4207). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((99))..

Tropický ráj se pro skupinu soutěžících
změní v noční můru, ve které budou
muset bojovat nejen s nedostatkem
jídla a pohodlí, ale hlavně mezi sebou.
Pohádkovou výhru 2 500 000 korun 
ale může vyhrát pouze jeden.
Kdo se stane vítězem?

22.50 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.40 Kriminálka Miami VIII (21).

Ukradené diamanty.
Kanadsko-americký krimi seriál (2009)

0000..3355 Kriminálka Miami VIII (22).Nejdražší mamin-
ka 0011..3300 Mentalista II (5). Duch 0022..1100 Střepiny 

0066..1155 Primáček: Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(12) 0066..2255 Jen počkej, zajíci! (12) 0077..0000 Nový den
0088..1100 M.A.S.H (125) 0088..4455 M.A.S.H (126). Ame-
rický válečný seriál (1972 – 1982) 0099..1155 DREAM
TEAM – Mistři dílny. Originální zábavná reality
show 1100..3300 Jak se staví sen – extra. Maminka
Eva 1111..3355 Walker, Texas Ranger VII (21). Stateční
andělé. Americký akční seriál (1998)
12.35 Jake a tlusťoch I (16).

Nikdo neví, co je to láska.
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.35 Policie Hamburk XI (18). Ukradený život.
Německý kriminální seriál (2016)

14.35 Námořní vyšetřovací služba II (20).
Rudá buňka. Americký krimiseriál (2004)

15.40 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 SSlluunneeččnnáá ((115599)).. Týna na umření.

Týna je unavená, protože kromě péče
o miminka se snaží i pracovat na stat-
ku. Ráno omdlí v koupelně. Anna je
naštvaná, že Filip tráví spoustu času
s Linhartem na golfu a odmítá chodit
do školky. Franta má velké zdravotní
problémy. Dokonce by mohl umřít.
Lída je z toho na zhroucení.
Róza se musí přestěhovat 

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! 
0011..0000 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba II (20). Rudá buňka 0022..5555 Jake a tlusťoch
I (16).Nikdo neví, co je to láska 0044..0000 Policie Ham-
burk XI (18). Ukradený život 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 1144.. úúnnoorraa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Bulharsko lev 1 BGN 12,543
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,412
Dánsko koruna 1 KK 3,297
EMU euro 1 EUR 24,535
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,259
Maďarsko forint 100 HUF 6,867
Norsko koruna 1 NOK 2,438
Polsko zlotý 1 PLN 5,404
Rumunsko leu 1 RON 4,960
Rusko rubl 100 RUB 28,425
Švédsko koruna 1 SEK 2,312
Švýcarsko frank 1 CHF 23,427
USA dolar 1 USD 21,676
V. Británie libra 1 GBP 29,305
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Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,, ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii ččtteennáářřii..

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

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 0099..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, Olympijský souhrn,
zpravodajství, ekonomické aktuality i informace z tisku 0099..3344––1100..0000 Host Lucie
Výborné 1122..0000 Hlavní zprávy – souhrn 1122..1122 Rozhovory a komentáře 1133..0000 Zprávy
1144..0066––1177..0000 Odpolední Radiožurnál – aktuální reportáže, Olympijský souhrn 1177..0077
Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy, Olympijský souhrn 1188..1100 Rozhovory
a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál 2211..0000 Zprávy
2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál, Olympijský
souhrn 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. Swarovski 1188..3300 Srdcovky od Dvojky
1199..5500 Hajaja. Lucie Hlavinková: Bylinková babička (2/7) 2200..0000 Toulky českou minu-
lostí 2200..3300 Jak to vidí... Petr Just 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000
Četba na pokračování. Leonie Swannová: Glennkill - Ovce vyšetřují (11/12) 2222..3300
Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..4499 John Adams: 75 let
1133..3300 Povídka 1144..0000 Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer
1188..3300 Četba na pokračování. James Joyce: Odysseus (14/30) 1199..0000 Sedmé nebe
s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama. Roman Ludva: Sad. Rozhlasová hra o slivo-
vici a lásce až za hrob 2200..3322 Barry Douglas hraje Čajkovského 2211..1155 Akademie 2233..0000
Četba s hvězdičkou. Václav Kahuda: Proudy (6/10) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1100 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1144..0000 Rosamunde Pilcher: Hledači mušlí (2/2). Rodin-
ná sága čtyř generací. Vanessa Redgrave měla bohatý a pestrý život, ve kterém byly cit
a pochopení vždy na prvním místě. Díky tomu překonala i ty nejtěžší rány osudu. Závěr
německo-britské romantické minisérie (2006) 1166..0000 EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady!
1177..0000 Poklad z půdy. Stará veteš může svému majiteli vydělat 1188..1155 Poklad z půdy.
Stará veteš může svému majiteli vydělat 1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..3300
Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup v diskusním pořadu 2211..2255 Týden podle
Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události 2222..0000 Na ostří nože se
Soukupem. Otevřená výměna názorů bez s politiky a osobnostmi 2222..3355 Aréna Jaromíra
Soukupa 2233..3300 Týden podle Jaromíra Soukupa 0000..0055 Na ostří nože se Soukupem 0000..4455
Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších
0011..3300 MOJE ZPRÁVY 0011..5555 Na plac! Šance pro herce z ulice 0033..1155 Ostříháno. Čtyři
kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Tiramisu

SVÁTEK MÁ DNES JIŘINA, ZÍTRA LJUBA

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Hádanky domů života 0088..5555 Okouzlená.
Nataša Gollová v romantickém příběhu o nešťast-
né lásce a těžké životní zkoušce (1942) 1100..3300
Kavárnička dříve narozených 1111..3355 Planeta
záhad: Ozvěny dávnověku
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Továrna na mýtince
13.00 Putování za muzikou.

Cimbálovka J. Šmukaře 
a Domažlická dudácká muzika (2014)

13.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem.
Hudebně zábavný pořad (1985)

14.30 Jaromír Jágr: stále na vrcholu.
Návraty, bilance a víra nejslavnějšího
českého hokejisty, jenž právě dnes
slaví své 50. narozeniny (2012)

15.25 Blízká setkání Stanislava Zindulky.
Humor, písničky a povídání (2004)

16.15 Tajemství proutěného košíku (5/13).
Pozdravuje tě táta. Seriál (1977)

16.45 Tajemství proutěného košíku (6/13).
Bitka. Oblíbený seriál (1977)

17.15 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (2000)

17.55 Salón Eliott III. (4/10). Volné pokračová-
ní britského seriálu (1993)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 KKuuffrr.

Soutěžní hru, ve které je humor
důležitější než výhra (1998)

20.50 Gustav Brom Big Band.
Hudebně zábavný pořad s legendárním
orchestrem Gustava Broma

21.50 Salón Eliott III. (5/10). Volné pokračo-
vání britského seriálu (1993)

2222..4400 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
22.55 Hádanky domů života
23.20 Planeta záhad: Ozvěny dávnověku
23.35 O poklad Anežky České
0000..1155 Rajské zahrady. Vrchotovy Janovice
0000..3300 Sváteční slovo
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Jaromír Jágr: stále na vrcholu FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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S Fučíkem na víno

23. února si připomínáme 119 let od narození československého novináře, spisovatele,
komunisty a antifašisty Julia Fučíka. Pojďme v předvečer tohoto výročí společně oslavit
život této výjimečné osobnosti veřejným čtením z jeho díla a přátelskou diskuzí u sklenky
vína, na kterou vás srdečně zveme. Vždyť i sám Julius Fučík se loučí se životem slovy: »Žili
jsme pro radost, pro radost šli jsme do boje a pro ni umíráme. Ať proto smutek nikdy není
spojován s naším jménem.« Sejdeme se na adrese Politických vězňů 9, druhé patro vpravo,
v Ateliéru sociálně angažované tvorby. Pokud byste rádi předčítali, napište nám na email
VIZEmladych@gmail.com. A nebo prostě jen přijďte s knihou. Těšíme se na vás! Akci pořá-
dají Mladí komunisté KSČM Praha ve spolupráci se Společností Julia Fučíka. ((pppp))

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Jací jsou lidé, 
taková je diskuze

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
úplně na začátek bych vám

chtěla poděkovat za úžasné
zprávy, které od vás dostáváme
a které jsou opravdu velmi
povzbudivé. Speciálně zdravím
soudruha Jana z Konárovic, sou-
družku Věru z Plzně, soudružku
Ludmilu z Prahy - Řep, soudru-
ha Mirka z Břeclavi a v nepo-

slední řadě Ladislava z Nového Jičína. Ono se to nezdá,
ale i prosté slůvko uznání, přátelská kritika, zkrátka
jakýkoliv projev zájmu, dokáže nabít člověka optimis-
mem a posílí ho v jeho snažení. Proto buďme k sobě
i v dnešních náročných časech pozorní a projevujme
zájem o druhé, i když nám tvrdí, že se máme starat
hlavně sami o sebe. Není totiž jen otřepanou frází, že
v jednotě je síla. Někdy je ale samozřejmě těžké tuto
myšlenku realizovat. Stačí se rozhlédnout po levicové
politické scéně a každému musí být jasné, že nás mají
na lopatě. Tříštíme síly na vzájemném nesouhlasu
v kulturních válkách a k té skutečně materialistické
podstatě současných společenských problémů se nedo-
kážeme prokousat, přestože bychom záhy zjistili, že se
na ní shodneme. Vždyť 21. února to bude 174 let, kdy
ji jasně definovali a pojmenovali autoři v tehdy čerstvě
vydaném Komunistickém manifestu. A u té třídní pod-
staty konfliktu bychom měli naše společné dialogy
napříč levicí zahajovat i končit. Ovšem slovy Marxe
stále platí, že jací jsou lidé, taková je diskuze. Začít
tedy musíme opět sami u sebe a vlastního rozvoje
a vzdělávání. Proto jsem moc ráda, že do přípravy kaž-
dého dalšího vydání VIZE mladých se zapojují noví
a noví mladí lidé. Že je práce pro přílohu Haló novin
nutí věnovat se studiu, přemýšlet o souvislostech,
vyhledávat nové informace k různým tématům, číst
a psát. Dnešní vydání se hodně věnuje současným kul-
turním počinům, jako je nový seriál České televize
Industrie mapující rozvoj průmyslové výroby v našich
podmínkách. Zajímavý je i veřejně značně diskutovaný
jihokorejský seriál Hra na oliheň, který jedni považují
za zdařilou kritiku kapitalismu, druzí za nebezpečný
návod k násilí mezi mladistvými. Hráči počítačových
her jistě ocení recenzi dlouho očekávaného »komunis-
tického Sim city«. Zajímavý je i nově objevený a zatím
nikdy nepublikovaný dopis popisující důsledky bom-
bardování Prahy americkými letouny, který jako první
otiskujeme.  Věřím ale, že každý si v naší VIZI mla-
dých najde to svoje. Příjemné čtení. 

15. ÚNORA 2022

na úterý VIZE mladých
Komunistické SimCity

»Chudá země, kdesi ve východní Evropě…
ale bude líp… protože přichází revoluce!« Takto
začíná jeden z oficiálních trailerů, který nás láká
ke hře Workers and Resources: The Soviet
republic. Tento počin od malého slovenského
studia 3DIVISION je ve vývoji již několik let
a tento rok by se měl konečně dočkat finální
verze. Pojďme se tedy podívat na tuto za posled-
ní roky nejočekávanější budovatelskou strategii.
Jak už úvod napovídá, hra se odehrává ve výcho-
doevropském socialistickém bloku v druhé polo-
vině minulého století. Asi tedy nebude překvape-
ní, že se zde často setkáte se stroji českosloven-
ské výroby nebo budete stavět domy, které
důvěrně znáte ze svého okolí nebo jste v nich
možná i vyrůstali.

Před začátkem hry je nutno zvolit si obtížnost.
Hra je skutečně velmi propracovaná a náročná
a při nejtěžší obtížnosti je nutno vybudovat celou
řadu doprovodných budov, energetických sítí,
elektráren, tepláren a tak dále. Toto nastavení se dá

ale pozměnit, abyste se při prvních pár hodinách
hraní stihli alespoň trochu zorientovat. Pokud
nemáte chuť budovat socialismus a chcete přesko-
čit rovnou do komunismu, je tu možnost úplného
vypnutí peněz a můžete si stavět a budovat bez
omezení. 

Po nastavení obtížnosti se dostanete na poměr-
ně rozsáhlou herní mapu. Rozhodně nemusíte
mít strach, že byste nevyšli s místem. Je možno
začít již s obsazenou mapou, kde se nacházejí
jednotlivá města, vesnice a základní infrastruktu-

ra. Je to ale zaostalý kus země,
který nevyužívá žádné přírodní
zdroje, které mapa nabízí, ani je
dále nezpracovává. To bude až
na vás. Kromě základních
prvků, jako je těžba uhlí, nebo
dřeva, nabízí hra i daleko sofisti-
kovanější možnosti, takže se po
pár desítkách hodin můžete
dostat třeba k výrobě jaderného
paliva nebo vlastních letadel.
Ano, desítkách hodin. 

Hra je opravdu velmi kompli-
kovaná a založená na centrálně plánovaném hos-
podářství, kde všechno řídí strana, tedy vy, a roz-
hodujete i o tom nejmenším detailu. Například
i o tom, jaké rozestupy mezi sebou budou mít
autobusy na pravidelné lince hromadné dopravy.
Také, pokud jste zvyklí na pouhé označení sta-
vební plochy a následné čekání, co zde podle
algoritmu vyroste, jako to znáte ze SimCity, tak

zapláčete. Zde stavíte každou budovu zvlášť, bez
ohledu na to, jestli se jedná o fabriku zaměstná-
vající 500 dělníků nebo malou bytovku s deseti
byty. Na druhou stranu vám to dává skvělou
možnost si s tím trochu více pohrát. Fantazii se
meze nekladou a tato hra oceňuje kreativitu
a nápaditost. Musíte zkrátka budovat a budovat,
a to chytře a ekonomicky, protože počátečních
peněz nemáte nazbyt. 

Nejjednodušší způsob, jak se zde vydělávají
peníze, je exportem. Můžete si dokonce vybrat,

jestli obchodovat se spřátelenými
státy za rubly nebo s kapitalistic-
kými zeměmi za dolary. Já třeba
začal s vývozem dřeva do kapita-
listických států a za získané dola-
ry jsem financoval stavbu Leni-
nových soch na náměstích v kaž-
dém města na mapě a výstavbu
centrály komunistické strany.
Krásný paradox. 

Nu, ale k tomu, abyste vůbec
mohli začít s produkcí čehokoliv
a následným exportem, je potřeba

to nejdůležitější – lidi. Na začátku máte vesměs
nevzdělané obyvatelstvo, které si svítí pochodně-
mi, léčí modlitbou a myje se v potoce. A pokud
tohle nezměníte, začnou vaši republiku pomalu
opouštět. Je nutno vybudovat školy, nemocnice,
obchody, kulturní domy, sportoviště, univerzity
a mnoho dalšího, aby byly vaši obyvatelé spoko-
jeni. Samozřejmě je tu ještě možnost postavit
kolem své republiky železnou oponu, ale to je
poměrně zbytečné. Pokud lidem zajistíte dosta-
tek práce, volných bytů a uspokojíte všechny
další požadavky, je hra poměrně jednoduchá i na
vyšší obtížnost a vaše populace poroste strmě
nahoru. 

Nejnovější update přidal do hry možnost kri-
minality, což je další prvek, který celou hru dělá
těžší, ale ještě více zajímavou. Neschopná poli-
cie, tedy pardon, veřejná bezpečnost, vede
k zvýšení kriminality, což může negativně
ovlivnit například názor lidí na vládu. To má
dále negativní vliv na produktivitu práce, a to
vám může nepěkně zatopit, pokud jste třeba
finančně závislí na penězích z exportu. Po kaž-
dém dalším updatu se hra stává více propojená
a komplexní. Do konečné verze nás ještě něko-
lik updatů čeká, počítá se například s přidáním
vodovodní sítě. 

Nezbývá než vývojářům popřát, ať jsou další
přídavky stejně skvělé jako do teď. Už nynější
verze je na velmi dobré úrovni, a pokud zvažu-
jete koupi, tak neváhejte. Za cenu kolem pěti-
stovky se hra rozhodně vyplatí. Máme tu totiž
před sebou skvělý počin a troufám si napsat –
jednu z nejlepších budovatelských strategií za
poslední roky.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, ččlleenn OOVV KKSSČČMM MMoosstt
aa ggaammeerr

FFOOTTOO -- 33DDIIVVIISSIIOONN

I letos měli neonacisté z Maďarska, Slovenska nebo i Německa v plánu shromáždit se v Budapešti
u příležitosti takzvaného Dne cti. V tento den si neonacisté tradičně připomínají neúspěšný pokus němec-
ké a maďarské armády prolomit obklíčení Rudou armádou z 11. února 1945. Proti letošnímu pochodu se
však postavily oficiální úřady i desítky antifašistů, kteří se v sobotu 12. února sešli, aby vyjádřili svůj
odpor. V minulosti prošlo Budapeští několik pochodů, na kterých účastníci mašírovali v uniformách SS.
Vzhledem k letošnímu zákazu pochodu, sešli se neonacisté na historické exkurzi kolem Budínského
hradu, ke kterému povolení nepotřebovali. Většina účastníků přišla v oblečení s logem krajně pravicové
organizace Légió Hungária. Zde došlo na krátký projev a zapálení desítek svíček, které tak nahradily tra-
diční pochod s loučemi. Je děsivé, že nacismus nachází své obdivovatele i v dnešní době. O to důležitěj-
ší je vytrvat v připomínání hrůz, které lidstvu přinesl. ((pppp))
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Nálet v den svatého Valentýna
Je štěstím, že naše hlavní město

Praha, bylo ušetřeno válečných hrůz
v rozsahu, který známe z jiných evrop-
ských měst. Během celé války nebyla
Praha cílem spojeneckých náletů, ačko-
liv byla hlavním městem Protektorátu.
Letecké poplachy tu sice byly časté, ale
obyvatelstvo si na ně postupně zvyklo.
O to větší šok tak způsobil nálet ame-
rických letadel v únoru 1945. 

V téže době bombardovali spojenci
Drážďany. Šlo o dlouhodobou strategii
narušování německých komunikací,
v tomto případě zřejmě navíc podpoře-
nou žádostí čerstvě jmenovaného
náčelníka generálního štábu Rudé
armády armádního generála Antonova,
který na Jaltské konferenci požádal
o zničení drážďanského nádraží s cílem
narušit přesuny německých vojsk.
Západní spojenci však razili strategii
plošného bombardování, takže ve
dnech 13. - 15. února podnikali masiv-
ní nálety, které měly za následek desít-
ky tisíc mrtvých a zcela zničené nejen
nádraží, ale celé historické město.
A právě během této operace, v americ-
ký svátek svatého Valentýna, který je
k nám dnes importován, zaútočilo asi
padesát amerických strojů také na
Prahu, na kterou bylo víceméně naho-

dile svrženo přes sto padesát tun bomb,
které zabily více než sedm set lidí.

Pamětníci popisují tyto události jako
šok. V těchto dnech, kdy se Říše hrou-
tila, nikdo nálet na Prahu nečekal.
Velmi záhy se tak objevila otázka, proč
se to vlastně stalo. A ačkoliv se dnes
rádo tvrdí, že právě tento nálet na naše
hlavní město byl podle dřívějšího
výkladu z doby socialismu zneužíván
k propagandě, není to pravdou. Dříve
byl obecně přijat výklad o navigační
chybě, který ovšem nevysvětluje fakt,

že piloti zaměnili nepoškozenou Prahu
za v té době již hořící Drážďany. Další
teorie mluvila o nedostatku paliva. Ten
měl být způsoben špatnou navigací
a znamenal by riziko při návratu, takže
letadla svrhla bomby na první větší
město. Tyto výklady jsou vždy spojeny
s nějakou neúmyslnou chybou a omy-
lem, časem se ale objevila teorie
o záměrném bombardování města,
která měla být začátkem devadesátých
let podpořena i přímým vyprávěním
amerických letců.

Otázka, zda šlo o záměr, či chybu
zřejmě zůstane nezodpovězena. Zají-
mavé však může být i ocitovat z pamě-
tí náčelníka operační správy generální-
ho štábu Rudé armády armádního
generála Štemenka, který vzpomíná:
»Naše strategické velení se všemožně
snažilo zachránit toto nádherné staro-
bylé město s mnoha kulturními památ-
kami před zničením. Především jsme
museli chránit Prahu před americkými
bombami, protože naši spojenci ji pra-
videlně zařazovali do seznamu objektů
určených k bombardování. Protože
město spadalo do pásma činnosti sovět-
ských vojsk, museli si spojenci dávat
schválit seznamy objektů k bombardo-
vání. Generální štáb systematicky škr-

tal Prahu ze seznamu.« Tato slova pří-
mého účastníka války samozřejmě
nejsou odpovědí na otázku, o které
mluvíme, ale minimálně dokládají
zájem západních spojenců Prahu bom-
bardovat. 

Na závěr by bylo možná dobré ještě
připomenout další americký útok na
Prahu, a to z konce března 1945, který
směřoval na závody ČKD, kdy již šlo
o zjevný záměr likvidovat dosud zacho-
vanou průmyslovou infrastrukturu,
která po válce skončí v pásmu zabra-

ném Rudou armádou. Zde již šlo
pochopitelně o snahu narušit poválečné
hospodářství. V případě únorového
náletu, který mířil čistě na civilní oby-
vatelstvo, však lze spekulovat o jeho
skutečných důvodech, které již zřejmě
nikdy nezjistíme, a nezbude nám, než
se přiklonit k některé z všeobecně zná-
mých verzí.

Čerstvě objevený dopis
Cestičky, kterými se k nám dostávají

svědectví z minulosti jsou někdy velmi
klikaté. A tak se stalo, že při prohlížení
knížek z babiččiny pozůstalosti, našla
koncem ledna 2022 paní Zuzana Dub-
nová dopis adresovaný právě její babič-
ce. Soukromá korespondence je rozhod-
ně napínavým čtením, ať už jde o koho-
koliv. V tomto případě je ale o to pikant-
nější, že paní Eva, která dopis odeslala,
byla sice nepřímou svědkyní bombardo-
vání Prahy americkým letectvem 14.
února 1945, ale přímou účastnicí odklí-
zení trosek i dění následujících hodin
a dní. Není navíc bez zajímavosti, že
paní Bohumila Běhounková, které je
dopis adresován, byla vnučkou Františ-
ka Běhounka, českého fyzika a spisova-
tele. S laskavým svolením paní Dubno-
vé, dopis datovaný 21. února 1945
exkluzivně uveřejňujeme. 

Drahá Mílo,…
Předně začnu psát o náletu, poněvadž

vím, že na to dychtivě čekáš. Možná
však, že už máš přesné zprávy od
jiných očitých svědků. Já totiž vůbec
nejsem očitým svědkem onoho teroris-
tického napadení. Coby totalista jsem
poctivě pracovala ve fabrice, kde nás

z poledního odpočinku vyrušila siréna.
Radovali jsme se velmi, poněvadž pří-
jemná procházka za krásné únorové
pohody, jaká tenkrát panovala, není
nikdy k zahození. Z hloubětínských niv
jsme viděli letadla, viděli jsme dokonce
kouřové bomby nebo jakási znamení,
která letadla shazovala, slyšeli jsme
dokonce i rány, ale jinak jsme vůbec nic
určitého neviděli. V několika minutách
letadla zmizela. Hned po návratu do
továrny jsme věděli o zásahu na Karlo-
vě náměstí, kde má naše továrna filiál-

ku. Během odpoledne prosakovaly
různé zprávy, ale pořád nic jistého,
poněvadž telefon nešel, tramvaje nejez-
dily, atd. Věděla jsem sice, že Vinohra-
dy jsou postiženy, ale ani mě nenapad-
lo, že by to mohlo být v takovém rozsa-
hu. Tím větší bylo mé překvapení večer.
Tramvaj mě zavezla jen k muzeu, odtud
jsem šla pěšky. Hned za tunelem na
Fochově začínaly hromady skla na
ulici, množily se cihly a jiné trosky a na
rohu Schwerinovy a Petrosky je první
zásah, ale důkladný. Odtamtud již bylo
vidět plameny z Radia a jiných domů.
Dále byla ulice (Foška) uzavřená,
musela jsem klopýtat přes zbořené
trámy a ruiny do naší ulice, kde to
nebylo o nic lepší. Dům přímo proti
nám je zbořený. U nás doma byla také
pořádná spoušť, okna všechna vytluče-
ná, dveře, někde i rámy oken vyvráce-
né, omítka ze stropu místy pryč. Ke
všemu ještě nešel proud, takže jsem
rodiče našla u svíčky v kuchyni, která
byla zároveň s mým pokojem už trochu
uklizená. V těchto dvou místnostech
jsme také první noc spali, ale bylo to
jako na ulici, protože jsme měli na
oknech zavěšeny koberce. Dvakrát nás
vyrušil poplach. To si můžeš myslet, že
byla celá Praha jistě ve dvou minutách
v krytech. Dva domy blízko nás celou
noc hořely. Ráno jsem pořád odkládala
vstávání, nemohla jsem se odvážit podí-

vat se na to ve dne. Vypadalo to tedy
hrozně. Vedlejší dům dostal bombu do
dvora těsně u zdi a ta půlka do dvora je
úplně utržená. Náš barák dostal nějakou
lehkou zápalnou, která prolétla naštěstí
jen do 3. patra, kde jeden byt vyhořel.
U nás v pokojích do ulice byla podlaha
doslova poseta sklem a dlaždičkami
z chodníku, střepiny byly také napíchá-
ny v nábytku, vázy rozbité atd. Celý
den jsme uklízeli. Velmi ošklivá je cesta
naší ulicí dolů, kde je hodně zásahů. Na
Smetance je rozbita i ta obecná škola.

Nejhorší je to však na Fošce. Radio je
zasaženo ze dvou stran, z boků. U nás
na stanici ten rohák, kde bylo Kurato-
rium, je úplně vyhořelý. Ani by mi
nestačil papír, kdybych Ti měla všech-
no vyjmenovat. Jinde v Praze je to Vše-
obecná nemocnice, Resslova ulice,
něco v Ječné, na Slupi, v Nuslích Jed-
ličkův ústav atd. O Emauzích už jistě
víš. U nás je neustále cítit spálený
vzduch. Někde se ještě stále odklízí
i v noci, tam, kde jsou asi zasypaní lidé.
Bydlíme zatím u příbuzných na Starém
Městě, vlastně tam jen chodíme spát
a jíst, nábytek a vůbec všechno máme
doma, snad tam budeme moci zase
během týdne nebo 14  dnů bydlet. Měla
jsem tři dny volno, teď už zas chodím
dělat. Bratr dostal v Kolbence asi 10
dnů, doufala jsem, že mi toho dají také
víc, abych se mohla podívat někam ven,
už jsem od léta nikde nebyla. Cílem
náletu, podle odhadu většiny lidí, byly
Radlice (tam jsou také nějaké zásahy),
odtud na smíchovské nádraží, vyše-
hradský most a nádraží, dále tunel, Wil-
sonovo a vršovické nádraží. Je to nej-
pravděpodobnější a sama tomu také
věřím…

Tvá Eva

PPřřiipprraavviillii PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ 
aa JJaann VVIITTVVAARR

FFOOTTOO -- PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ aa aarrcchhiivv

Emauzy zdevastované bombardováním 14. 2. 1945

Pomník obětem bombardování ze 14. 2. 1945 najdeme v Radlicích u kaple sv. Jana Nepomuckého. Mezi vypsanými
oběťmi najdeme i teprve měsíc staré miminko.

Jeden ze čtyř listů dopisu nalezeného v pozůstalosti Bohumily Běhounkové

Na zvýrazněné městské části dopadaly 14. 2. 1945 americké bomby
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Začíná to být nějaké až moc zábavné
s tou novou vládou. Před volbami byla jed-
ním z opravdu masivních propagandistic-
kých pilířů koalic SPOLU a PirSTAN tak-
zvaná prozápadní orientace naší krásné
středoevropské republiky. Já se tedy nebo-
jím o sobě říct, že fanouškem tohoto zápa-
du nejsem, ale pořád jsem doufal, že si ti
naši pravicoví matadoři nějaké ty fajn věci
ze západní Evropy vezmou. Vypadá to ale,
že západ v hlavách Fialy a jeho party je
spíše něco mezi reganovským z USA, that-
cherovskou Velkou Británií a Pinocheto-
vým Chile. Ono totiž na západ od nás je

docela normální třeba progresivní zdanění, sociální bydlení, pořádné důcho-
dy nebo mzdy, za které se člověku docela hezky žije. Taky se tam dost inve-
stuje do zdravotníků, sociálních služeb a dalších prima vymožeností. Pros-
tě, je to sice prohnilý kapitalismus, ale aspoň si ty svoje dělníky snaží tro-
šku uplácet, aby tolik nestávkovali, nebo aby třeba taky mohli nějaké to euro
utratit za zboží a služby a trochu roztočit ekonomiku. No, naši prozápadní
bambuláci se rozhodli k prosperitě proškrtat. Asi když budou lidé chudí
a veřejné služby budou ještě horší, tak se nám nějakým zázrakem bude všem
líp pracovat, odpočívat nebo třeba podnikat. Kdyby aspoň ti apoštolové
kapitalismu a trhu trošku přemýšleli jako úspěšní podnikatelé a chápali, že
bez spokojených zaměstnanců a pořádných investic se k zisku nikdo nikdy
nedobral. Prostě nejen že máme pravicovou vládu, my máme ještě k tomu
vládu blbou, co nerozumí ani vlastní ideologii, a i když by hrozně ráda pat-
řila na západ, tak ani neví, jak ten jejich vysněný západ vypadá. Nemohl by
jim, prosím, někdo udělat nějaký výcuc z toho, jak k otázkám ekonomickým
a sociálním přistupují ve Francii, Německu a třeba Holandsku? Třeba by
potom začali dělat aspoň trochu promyšlenou politiku, nebo by aspoň při-
znali, že tomu vůbec nerozumí a jediné co dokážou, je ještě víc znepříjem-
nit život lidem, kteří chodí do práce, a trochu zjednodušit nadnárodním kor-
poracím vysávat od nás peníze.

Industrie - od verpánku k robotům
V září 2021 česká tele-

vize odvysílala na svém
druhém kanále doku-
mentární cyklus o čes-
kém průmyslu. Časově
pokrývá prvopočátky
výroby od prvních manu-
faktur po budoucí výrob-
ní prostředky. Každý jed-
notlivý díl provází kromě
části historické také jeden
konkrétní provoz s jeho
proměnou v čase. Divák,
kterého zajímá vývoj děl-
nického hnutí, se snadno nechá zlákat ano-
tací České televize, ve které se dočteme,
že seriál hledá »odpovědi na otázky, jak se
lidé z nevolnického venkova naučili pra-
covat v továrnách, odkud se vzali lidé
s know-how při jejich zakládání, kde se
vzal kapitál nutný pro jejich výstavbu
a proč vznikl kapitalismus, jak dělníci
zapříčinili vznik sociálního státu, proč ino-
vacím v průmyslu prospěla válka, jak se
bankám podařilo řídit dění ve státě, jakým
způsobem se na pozadí průmyslu promě-
ňovala role žen ve společnosti, kdy si lidé
začali všímat vlivu průmyslu na životní
prostředí, proč měl komunistický režim
největší konflikt zrovna s dělnickou třídou
nebo proč byla porevoluční transformace
průmyslu tak trnitá.«

První dva díly jsou velice dobře zpra-
cované a představují sklárnu Harrachov
a Vítkovické železárny, na jejichž příkla-
du ilustrují počátky kapitalismu v našich
zemích. Pokud nemáte čas shlédnout

celou sérii 12 x 25 minut,
doporučuji alespoň první
díly, kde jsou snadno vidi-
telné paralely se současnos-
tí. Naprosto zásadní myš-
lenkou je organizování pra-
cujících v boji za lepší pra-
covní podmínky, mzdy
i rovnoprávnost v době roz-
padající se habsburské
monarchie. Opravdu zají-
mavý je filmový materiál,
jehož archivní část napříč
celým seriálem dobře navo-

zuje dobovou atmosféru a ten současný
dává nahlédnout pod pokličku konkrét-
ních provozů. Třetí díl boří mýtus o self-
made podnikatelích jako těch, kteří se
z ničeho, bez vnější pomoci, vytáhli do
pozic úspěšných milionářů. Tento díl také
částečně nabourává obraz kapitalistů –
lidumilů, kteří svým zaměstnancům staví
celé městské čtvrti a pečují nezištně
o jejich blaho, jako například Tomáš
Baťa. Samozřejmě nejde o žádný altruis-
mus, ale dobře propočítanou vstupní
investici. Dobytek bez chléva a veterinár-
ní péče také můžete chovat jen těžko.
Přes období zdánlivé prosperity dvacá-
tých a ekonomického pádu let třicátých
se přes podrobenou výrobu válečných let
dostáváme do období, které snad součas-
nou tvorbou ani nemůže být vykresleno
jinak než negativně.

V osmém až desátém díle, které histo-
ricky pokrývají reálný socialismus, se
v oblasti průmyslu hodnotí problémy,

které měly ve své době skoro nereálná
řešení, jako například horší kvalita vstup-
ních surovin a s tím vzniklé problémy
s kvalitou výrobků. Těmito díly se prolí-
ná patos špatné správy podniků s nízkou
produktivitou práce. Spontánní budova-
telské nadšení poválečných let zůstává ve
stínu Šikových reforem a mohutný roz-
voj průmyslu i bytové výstavby ve všech
částech Československa je dáván na váhy
nedostatku luxusního zboží ze západu.
K porovnání životní úrovně dělníků s lety
v kapitalismu první republiky zde okrajo-
vě dochází například v kapitole bydlení,
občanské vybavenosti a sociálních jistot. 

Co v dokumentárním cyklu Industrie
chybí, je širší pohled na období po roce
1989. Období dlouhému 32 let se věnuje
jen jeden díl. Zvlášť když podnik, který
tento díl provází, tedy Tatra Kopřivnice,
se s pomocí státu zachránil, a má tak čás-
tečně šťastný konec. Transformace - pri-
vatizace našeho průmyslu ale byla tak
divoká, že by na to nestačilo ani 10 dílů.

Poslední díl je věnován budoucím
technologiím, 4. průmyslové revoluci
a vývoji v automatizaci. V závěru padne
i výzva ke sdružování zaměstnanců
v odborech a tlaku na konec levné pra-
covní síly. V tomto díle zazní také postře-
hy od docentky Švihlíkové nebo sociolo-
ga Likavčana. Posledního jmenovaného
si dovolím citovat, protože přesně vysti-
huje současnou pozici českého průmyslu:
»Česká republika je montovna s parla-
mentem.« LLuubboošš PPEETTŘŘÍÍČČEEKK,, 
mmííssttooppřřeeddsseeddaa KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa aa ooddbboorráářř

Korunovaná korona
V životě si nejvíce cením SVOBODY. Svobody

myšlení, plurality názorů hodných do diskuse
a svobody vyjadřování. Svobody slova. To už je
však možné hýčkat jen v nezávislém tisku, pokud
tedy opustíme vody a hranice undergroundových
samizdatů jako fanziny apod. A proč mluvím
o svobodě? Zase ten koronavirus. To proto, že
COVID-19 dokonale plní roli cenzora. A to zcela
automaticky. Rozšiřte mezi lidi strach a oni vám
zatleskají, až je budete svobody zbavovat. Ve
jménu toho nejdražšího – ve jménu zdraví! Ne,
soudružky a soudruzi, nevolejte na mě »Chocho-
louška«. Nezpochybňuji existenci viru samotné-
ho. Nezpochybňuji ani jeho mutace, neboť chřipka
mutuje též. Za pár let se možná budeme divit, za
jakých okolností z laboratoře (nikoliv z netopýra!)
tato biologická hrozba unikla a proč v onom obdo-
bí byla v takové míře přítomna na území svrcho-
vaného státu zrovna armáda osvoboditelů a obrán-
ců míru a demokracie zpoza velké louže. Nechci
se pouštět do debat, jak moc je vir smrtelný. Byd-
lím přece jen ve městě, které má zhruba deset tisíc
obyvatel a kde nikdo přímo v souvislosti s covi-
dem nezemřel ani nebyl hospitalizovaný. Denně
jsem v soukromém úzkém kontaktu pouze s něko-
lika desítkami lidí z celého světa a též mi nikdo
z nich nepotvrdil, že by vir postihl jejich rodiny
nebo okolí. Několik případů od dobrých známých

naší rodiny, kdy se např. po přirozeném úmrtí
tatínka mé kamarádky objevilo v jeho spise, že
zemřel na covid, aniž by to byla pravda, také asi
nic neznamená, že? A nebo informace o přeplně-
ných nemocnicích, přičemž oddělení zela prázd-
notou. Inu, to necháme morálce každého jednot-
livce a kontextu historie. 

Co chci říci, je fakt, že covid rozděluje společ-
nost. A mně se to nelíbí. Ty jsi očkovaný, ty nejsi.
Tobě stát přispívá, tobě ne. Ty rizikové příplatky
bereš, ty ne. Ty do práce chodit nemusíš, ty ano.
A tak dále. Přemýšlejte o té »nemoci« z jiného
úhlu. Rozhodnutí Ústavního soudu se nebere
v potaz. Vláda si dělala absolutně, co chtěla.
Odborníci mají v médiích místo jen tací, kteří pro-
sazují vakcinaci. Lidé se nemohou družit, nemo-
hou se scházet. Bojí se. Nebaví se. Právo na shro-
mažďování je potlačeno. Hotovost nebude přijímá-
na. Vše pojede přes bankovní dohledatelné převo-
dy. Zaměstnavatel si bude diktovat své podmínky.
Vyhrožují nám black-outem. Sputnik byl stažen
hned poté, co vypluly Vrbětice. Na náhody moc
nevěřím. Rodinné a přátelské vazby se zpřetrhají
a ochladnou. Budeme vzhlížet k jakýmsi pochyb-
ným autoritám. Farmaceutický průmysl bude ještě
bohatší a mocnější, než byl kdy před tím. Spolu
s monetarismem a vojenským radikalismem bude
dbát na naši bezpečnost. Ozbrojený aparát placený

z našich daní se stane našim vlastním věznitelem,
na oko ochráncem. Vy to takhle nevidíte? Já ano. 

Protože svobodnou a šťastnou novou ideální
společnost si představuji jinak, než pod patroná-
tem jediné pravdy vytvářené bankovními klany
a rádoby demokratickou hegemonistickou hydrou
jménem USA! Za pravdu se umíralo! Dnes se za

ni ekonomicky likviduje. Držte ji naživu aspoň
nezávislým přemýšlením a nadhledem, případně
konstruktivní diskusí. Nemusíte se mnou souhla-
sit. O to vás nežádám. Jen, prosím, nekonzumujte
vše, co se servíruje. Stále pochybuj – to budiž
heslo svaté!!! Nedá se jim věřit... PPeettrr BBAARRDD

FFOOTTOO -- iilluussttrraaččnníí

Jihokorejský seriál Hra na oliheň
(anglicky Squid Game) se stal po svém
uvedení v září 2021 senzací takřka svě-
tového kalibru, nejsledovanějším filmo-
vým dílem ve více než 90 zemích, čás-
tečně snad i díky obrovské propagandi-
stické kampani, která z něj od počátku
takovou senzaci dělala. Velmi stručně
uvedeno, devítidílný seriál pojednává
o hazardní hře chudých a zadlužených
lidí z okraje společnosti, naverbova-
ných hrstkou mimořádně bohatých
organizátorů k plnění různých úkolů
s vidinou obrovské finanční výhry. Za
tím účelem je jich téměř 500 uspáno
a převezeno na opuštěný ostrov. Až
během hry soutěžící zjistí, že poražení
jsou zastřeleni. Mají možnost ukončit
hru hlasováním. Přestože o jediný hlas
projde ukončení, zdrcující většina pře-
živších se brzy znovu do hry dobrovol-
ně vrátí, protože beznadějný život
v chudobě na svobodě považují za horší
než vidinu na vysokou, ale málo prav-
děpodobnou výhru (vyhrát, a tedy pře-
žít může jen jeden, i když díky zajíma-
vému rozuzlení nakonec přežijí dva).
Sledováním probíhající vyvražďovací
hry se baví znuděná extrémně bohatá
dekadentní smetánka, zatímco několik
podnikavců z pořadatelského týmu se

přiživuje prodejem orgánů
ze zastřelených soutěžících.
Odpůrci kapitalismu nebo
konzumerismu často tento
seriál velebí jako skvěle
ztvárněnou kritiku nelidské
asociální společnosti, kde
lidský život neznamená nic,
zatímco peníze rozhodují
o všem. Na druhou stranu
seriálem byly a jsou masově
posedlé do značné míry
děti, pro které rozhodně
není určen a příčinou obliby
u nich jistě není sociální kri-
tičnost, nýbrž fascinace
vizuálním ztvárněním boje,
utrpení a zabíjení, prostě
něčeho, co je drsné a husté).

Zajímavou delší recenzi
Hry na oliheň jako »chytře
napsané kritiky kapitalistic-
kého systému« vydal 
18. 10. 2021 Karel Veselý
v časopise A2larm. Na poli-
ticky neuvědomělého divá-
ka nebo zastánce součas-
ných pořádků však může
seriál působit spíše jako pří-
klad k individualismu
a agresivnímu chování.

Ostatně i režimní psychologická litera-
tura dokazuje, že sledování podobných
filmů či hraní podobných her k takové-
mu konání napomáhá. Jihokorejská
i světová média přinesla po uvedení
Olihně zprávy o vlně násilí na školách
jižní Koreje a mnoha zemí světa,
jejichž žáci se snažili seriálovou hru
napodobit. 

Řada recenzí nepocházejících z anti-
kapitalistického prostředí se vůbec
nezmiňuje o tom, že by seriál byl proti-
systémový či k systému kritický, nanej-
výš konstatuje takové vyznění, že sou-
časnost je sice děsivá, ale nedá se s tím
nic dělat. Takové chápání ostatně podtr-
huje výrazná postava hráčky – uprchli-
ce z Korejské lidově demokratické
republiky, která se živí na jihu jako kap-
sářka (což je ostatně věrný obraz tragic-
kého osudu i morální výše většiny pře-
běhlíků) a v procítěném rozhovoru se
spoluhráčkou z jihu docházejí k pozná-
ní, že společnost na severu a jihu je
podobně strašná. 

Aniž by to bylo přímo vysloveno,
nelze takové rozjímání chápat jinak,
než že žádné východisko ze současného
protilidového systému neexistuje, pro-
tože alternativou ke kapitalistické besti-
alitě je jen podobně hrozná společnost

jako v severní Koreji (tedy její obraz
vytvářený jihokorejskou a zahraniční
antikomunistickou propagandou).

Jistě by bylo pěkné, kdyby se dalo
spoléhat na to, že zdrcující většina
občanů je tak uvědomělá, že je žádná
zahraniční propaganda a pokleslá kul-
tura nemůže ohrozit, a tak se to může
všechno volně šířit a lid sám odvrhne to
špatné. Ale na takovém stupni rozvoje
socialismu nebyla, není a hned tak
nebude žádná země na světě. Samozřej-
mě také by bylo možné nechat volně
šířit veškerou dekadenci a nechat lidi,
ať si myslí a dělají, co chtějí, hlavně
když zůstanou formálně poslušní, ale
takovou cestou – typickou právě pro
kapitalistické státy – KLDR zjevně jít
nechce. Hra na oliheň tedy jistě stojí za
pozornost jako kritika nelidské kapita-
listické společnosti nejen v jižní Koreji,
ale podstatné pro diváky je pochopit, že
po proti takovému sytému je nutno
účinně bojovat a najít východisko
v sociálně spravedlivější společnosti,
nikoli pasivně konstatovat, že »se nedá
nic dělat«.

Redakčně zkráceno. Celý text najde-
te na www.dialog.kominternet.cz

LLuukkáášš VVRROOBBEELL
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Podstatné je řešení, nikoli rezignace
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Olympijský vítěz z Nagana,
mistr světa, vítěz Stanleyova
poháru, držitel mnoha trofejí
v NHL. Přitom zůstal Jarda
»Džegr« stále svůj. Jeho láska
k lednímu hokeji je bezmezná,
což dokazuji i tím, že je i v tomto
stále aktivním hráčem. »Osma-
šedesátka« nyní vyfasovala
i dres s padesátkou na zádech,
ale tisíce hokejových fanoušků si
budou Jágra vždy pamatovat
s magickým číslem 68, jak se
nenechá nikým oddělit od kotou-
če, nahrává nebo střílí nenapodo-
bitelné góly. Milovali ho fanouš-

ci ve všech klubech, kde hrál – ať
už to byl Pittsburgh, kde začal
úžasnou kariéru v NHL a ode-
hrál tady 11 sezon, nebo ruském
Avantgardu Omsk nebo v čes-
kém národním týmu. Dvakrát
byl členem vítěze Stanleyova
poháru (1991 a 1992
s Pittsburghem), pět-
krát vyhrál kanadské
bodování NHL. Podle
počtu kanadských
bodů je v historických
tabulkách druhý (za legendárním
Waynem Gretzkým) a mezi
střelci třetí. V NHL hrál ještě za
kluby Washington Capitals, New
York Rangers, Philadelphia Fly-
ers, Dallas Stars, Bosotn Bruins,
New Jersey Devils, Florida Pant-
hers a Calgary Flames. V Omsku
působil v letech 2008 – 2011. Po
konci v Calgary v roce 2018
hraje za Kladno, kde se narodil
a hokejově vyrůstal. V roce 2008
byl uveden do Síně slávy české-
ho hokeje. 

Reprezentační kariéru začal
ještě za Československo 2. listo-
padu 1989 a na MS 1990 vytvo-
řil s Roberty Reichelem a Holí-
kem útok mladíků. Mistrem
světa se však stal až v roce 2005
ve Vídni a o pět let později

v Německu jako člen podceňo-
vaného týmu vedeného koučem
Vladimírem Růžičkou. S repre-
zentací se rozloučil na domácím
MS 2015 v Praze.

Jak včera řekl, v souvislosti
s životním jubileem neplánuje
žádnou oslavu. Podle jeho slov
půjde o den jako každý jiný.
Když mu vyjde čas při plnění
klubových povinností s extrali-
govým Kladnem.

»Nejsem člověk, který by
takové věci nějak slavil. Ani mi

to nedělá nijak velkou radost,«
řekl včera Jágr na tiskové konfe-
renci v Praze.

Prozradil, že by rád sledoval
zápasy kvalifikace play off
olympijského turnaje v Pekingu.
»Já se musím v první řadě sou-

středit s Kladnem na
náš tým. A potom,
když mi vyjde čas,
tak se rád podívám
na osmifinále naše-
ho týmu v Pekingu

proti Švýcarům,« dodal.
Životní jubileum a pětka, kte-

rou bude mít dnes jako první čís-
lici u svého věku, ho nijak nedě-
sí. »Každý věk má svoje plus.
Co odchází fyzicky, tak přichází
někde jinde, v něčem jiném.
Nechci říkat rozumově, ale
názorově. Člověk se mění. A to,
že ztrácíte na síle, můžete nahra-
dit zkušenostmi. Důležité je vyu-
žít ten čas co nejlépe a zbytečně
se nestresovat, kolik nám je,«
řekl legendární útočník. ((vvss,, zzrr))

VYHRÁLI JSTE?
r SSPPOORRTTKKAA ((66.. ttýýddeenn,, 1133.. 22..)):: II.. ttaahh:: 8 - 13 - 26 - 35 - 43 – 45, dod. č. 39. IIII.. ttaahh:
11 - 16 - 19 - 20 - 40 – 46, dod. č. 32. ŠŠaannccee: 435 065.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY:: II.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. poř. tři výhry po 467 114 Kč,
III./35 po 29 788 Kč, IV./2147 po 647 Kč, V./39 266 po 118 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř. bez
výhry, II. poř. čtyři výhry po 833 713 Kč, III./44 po 23 695 Kč, IV./2090 po 665 Kč,
V./38 974 po 118 Kč. ŠŠaannccee: I. poř. bez výhry, II. poř. tři výhry po 100 000 Kč,
III./23 po 10 000 Kč, IV./240 po 1000 Kč, V./2437 po 100 Kč, VI./23 511 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1133.. 22.. vveeččeerr)):: 2 – 8 – 14 – 15 – 18 – 30 – 31 – 33 – 35 – 40
– 46 – 48 – 49 – 51 – 56 – 60 – 61 – 73 – 74 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn: 675 856. KKrráálloovv--
sskkéé ččíísslloo: 33.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1144.. 22.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 4 – 24 – 27 – 32 – 37 – 40 – 42 – 51 –
55 – 56 – 61 – 63 – 65 – 66 – 70 – 74 – 75 – 77 – 78. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 383 000. KKrráá--
lloovvsskkéé ččíísslloo:: 75. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Nevyhrát takový zápas je »umění«

Také plzeňská Viktoria vedla
2:0 a kráčela si jistě za třemi
body. Jak je sport a fotbal zvlášť
ošidný, se svěřenci Michala
Bílka přesvědčili v poslední dva-
cetiminutovce. Do té doby
marná Sparta z ničeho nic dala
kontaktní gól Davidem Pavelkou
v 71. min. a obraz hry se
otočil o 180 stupňů.
Velký tlak domácích
však nejprve k vyrovná-
ní nevedl, naopak Plzeň-
ští trestuhodně zahodili
několik tzv. »tutovek«. V tomto
směru se «vyznamenal« zvláště
střídající Pavel Šulc, jenž pro-
marnil během minuty tři jasné
gólovky. Další zahodili Mosque-
ra a Beauguel. V nastavení pak
potrestal tuto nemohoucnost
dobře mířenou hlavičkou Adam
Šulc. Takto ztratit takřka vyhra-
né utkání je »uměním«. A kdo
z toho nejvíce profitoval? Hlavní
rival obou soupeřů o titul praž-
ská Slavia, která vydolovala
několik hodin předtím tři body
na trávníku Slovácka… 

Kapitán Viktorky LLuukkáášš

HHeejjddaa, a střelec druhé branky
Plzně, nedokázal pochopit, jak je
možné ztratit takto dobře roze-
hraný zápas: »Pocity jsou hroz-
né. Podle mě takhle vyhraný
zápas ani nejde ztratit a my jsme
to dokázali. Tohle se nám nesmí
stávat. Těžko hledat slova proč.

Nevybavuji si, že by Sparta měla
nějakou šanci. Prostě dvakrát
nakopli balon do vápna a dali
dva góly. Jinak byli bezradní.
Tohle beru jako porážku.«

Kouč západočechů MMiicchhaall
BBíílleekk si také držel hlavu v dla-
ních: »Je to obrovská chyba.
Šulc měl dvě stoprocentní šance,
které rozhodly o tom, že jsme
tady nevyhráli. Kdybychom dali
na 3:1, pravděpodobně už by
bylo o výsledku rozhodnuto…
Když se vcítím do jeho kůže,
určitě je zklamaný, protože sám
cítí, že o výsledku mohl rozhod-

nout. Převažuje zklamání
z výsledku, protože jsme dali na
Spartě dvě branky a měli jsme
další čtyři tutové šance, které
jsme neproměnili. Dali jsme
i tyčku. Podali jsme na Spartě
vynikající výkon. Škoda, že
jsme to nedotáhli.« 

Jeho protějšek Pavel Vrba,
jenž dobře zná pozici trenéra
Plzně, asi nevěřil svým očím,
když viděl výkon svých svěřen-
ců do 70. minuty. Bylo vidět, jak
se na sparťanské lavičce opráv-
něně rozčiluje, třeba když Pešek

malou domů málem dal
gólmanovi Holcovi
vlastní branku. Ale bylo
toho víc, co ho přivádělo
k zoufalství ve hře Spar-
ty. To potom sladká

Hložkova tečka snad ani nepří-
slušela… 

»Kdybychom zápas prohráli,
byli bychom v situaci, která by
byla už hodně složitá. Rozdíl je
čtyři body. Doufejme, že nad-
stavbová skupina bude i o tom,
že se v ní bude ztrácet více
bodů. Čtyřbodový rozdíl není
ideální, ale je před námi ještě
hodně zápasů,« řekl PPaavveell
VVrrbbaa. »Plzeň tady hrála velice
zodpovědně dozadu, organizo-
vaně. V útočné fázi jsme byli
prvních 60 minut velice pomalí.
Nedokázali jsme jejich dobře

organizovanou obranu překo-
nat, ať už individuálně nebo po
kombinacích. To bylo prostě
špatně. Naštěstí se nám podařila
střídání,« dodal kouč Sparty
a litoval absence Ladiskava
Krejčího ml. ve středu zálohy.

»Patří ke klíčovým hráčům, a to
mělo vliv na hru středové řady.
Až s příchodem Bořka Dočkala
se to zrychlilo. Dával tam dlou-
hé balony, které má v popisu
práce Láďa Krejčí. Mezihru
jsme měli velice složitou

a komplikovanou. Proto jsme se
ani nedostali do žádné příleži-
tosti. I standardní situace byly
mnohem lepší. Z toho možná
vyšlo to, že jsme bod urvali,«
řekl Vrba. Nutno podotknout,
velice šťastný bod. ((vvss))

KKddoo sslleeddoovvaall ppoosslleeddnníícchh ddvvaacceett
mmiinnuutt nneedděěllnnííhhoo ššlláággrruu pprrvvnníí ffoottbbaalloovvéé
FFOORRTTUUNNAA::LLIIGGYY mmeezzii SSppaarrttoouu
aa PPllzznníí,, nneemmoohhll ssii nneevvzzppoommeennoouutt nnaa

ppooddzziimmnníí lliiggoovvýý zzáávvěěrr vv OOssttrraavvěě,, kkddee SSllaavviiaa vveeddllaa vv ppoollooččaassee
ddvvoouubbrraannkkoovvýýmm rroozzddíílleemm aa nniicc nneennaassvvěěddččoovvaalloo ttoommuu,, žžee mmáálleemm
ooddjjeeddee ss pprráázzddnnoouu.. NNěěccoo ppooddoobbnnééhhoo ssee ooddeehhrráálloo nnaa LLeettnnéé.. 

Kolumbijský ofenzivní záložník Plzně Jhon Mosquera (na snímku s ním obránce Sparty Tomáš
Wiesner) dělal obraně Letenských svou rychlostí velké starosti. FFOOTTOO –– ssppaarrttaa..cczz 
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DNES NA ČT SPORT
ZZOOHH PPeekkiinngg 22002222 0088..4400 Zprá-

vy z Pekingu 0099..0000 Severská
kombinace 0099..5500 Biatlon 1111..4400
Zprávy z Pekingu 1122..0000 Severská
kombinace 1122..5500 Rychlobruslení
1133..1155 Boby 1144..0000 Hokej 1166..3300
Krasobruslení 1188..0000 Hodina
z Pekingu 1199..0000 Freestyle lyžová-
ní 2200..0000 Alpské lyžování 2200..3300
Hokej 2222..3300 Biatlon 0000..0000 Snow-
boarding

JÁGR: KAŽDÝ VĚK MÁ SVOJE
PLUS. CO ODCHÁZÍ FYZICKY,
TAK PŘICHÁZÍ NĚKDE JINDE,

V NĚČEM JINÉM.

BLÁZNIVÝ PRŮBĚH
ŠLÁGRU NA LETNÉ

UKÁZAL, JAKÝ MŮŽE
BÝT TAKY FOTBAL.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY 2211.. KKOOLLAA:: Ostrava – Teplice 2:4, Hradec Kr.
– Č. Budějovice 2:2, Bohemians 1905 – Zlín 1:0, Slovácko – Sla-
via 0:1, Karviná – Jablonec 1:1, Olomouc – Ml. Boleslav 2:1,
Sparta – Plzeň 0:1. Utkání Liberec- Pardubice odloženo.
r SSTTŘŘEELLCCII: 1100 - Beauguel (Plzeň), Jurečka (Slovácko), Almá-
si (Ostrava), 99 - Kuchta (Slavia), Bassey (Budějovice), 88 - J. Rada
(Hradec), Lingr, 77 - Schranz (oba Slavia), Ewerton (Boleslav),
Jiří Klíma (Ostrava), Pulkrab, 66 - Hložek, Pešek (všichni Sparta),
Milan Škoda (Boleslav), Hála, Chytil (oba Olomouc), Kuzmano-
vič (Ostrava), Puškáč (Bohemians) a Poznar (Zlín).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 88 - Staněk (Plzeň), Mandous (Sla-
via), 66 - Nita (Sparta), Nguyen (Slovácko), 55 - Fendrich (Hradec),
Šeda (Boleslav), 44 - Macík (Olomouc), Rakovan (Zlín), Knob-
loch (Liberec), Hanuš (Jablonec), 33 - Kolář (Slavia) a Vorel
(Budějovice).
r KKAARRTTYY:: V neúplném 21. kole udělili rozhodčí 32 žlutých
karet a vyloučili dva hráče – Kodeše (Hradec Kr.) a Čoliče (Č.
Budějovice). Od začátku soutěže rozdali sudí 1028 ŽK a 35 ČK.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 1199.. úúnnoorraa 1155..0000 Ostrava – Olomouc,
Pardubice – Hradec Kr., Zlín – Slovácko, 1188..0000 Č. Budějovice –
Plzeň. NNeedděěllee 2200.. úúnnoorraa 1155..0000 Jablonec – Sparta, Ml. Boleslav –
Liberec, Teplice – Karviná, 1188..0000 Slavia – Bohemians 1905 (vše
na O2 TV Fotbal). DDnneess: dohrávka 20. kola 16.30 Zlín – Liberec
(vše na O2 TV Fotbal). ((vvss))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Bajza

Hejda Tijani

ChorýSejk

Skovajsa

LingrFortelný

Zmrzlý

RadaKalvach

IDEÁLNÍ SESTAVA 21. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Václav Sejk
Možná potřebovala pražská Sparta takového

útočníka v souboji s Plzní. Přitom jí patří! Vác-
lav Sejk prožil v Ostravě ligovou premiéru snů, ale v dresu
Teplic. Devatenáctiletý forvard překonal gólmana Baníku
Budinského hned dvakrát a velkou měrou se přičinil o senzač-
ní vítězství »Sklářů« ve Vítkovicích 4:2. Kouč Teplic JJiiřříí JJaarroo--
ššííkk zářil spokojeností: »Dva góly, to je v debutu skvělá vizit-
ka.« První fotbalové krůčky dělal Sejk v Boleticích nad Labem a přes Modrou, Děčín
a Teplice se dostal do Sparty v roce 2017. První polovinu této sezony nastupoval
v rezervě Sparty v II. lize, ale na jarní část odešel na půlroční hostování do Teplic. Proti
Baníku nemuselo dokonce zůstat jen u dvou branek. První gól mu sudí Krejsa neuznal
pro ofsajd. »Vždy jsem snil, že budu hrát první ligu a při debutu dám gól. Ale v Tepli-
cích jsem hlavně proto, abych pomohl se záchranou. Důležité je, že si vezeme tři body
z tak těžkého utkání a ty moje góly jsou jen navíc,« zářil rodák z Děčína. Na hřišti si
velmi rozuměl se Janem Fortelným, jenž rovněž hostuje z Letné, a měl tři gólové asis-
tence: »Když Honza nahrál Filipu Žákovi na druhou branku, tak jsem mu v žertu říkal,
aby se zastavil, že chci být hráčem utkání. Povídal mi, že dám ještě gól. A když jsem
ho dal, tak mi připomněl, že už má tři nahrávky.« Teplice začaly jarní záchranářské
práce na jedničku – vyhrály oba zápasy. »Musíme ale dál hrát s plným nasazením. Ne-
smíme vypustit žádný souboj a neustále šlapat,« dodal reprezentant do 21 let a dodal,
že hned v příštím kole přivítají hlavního rivala z dolní části tabulky – Karvinou. ((vvss))

HVĚZDA 21. KOLA

SUPER BOWL PRO RAMS
Los Angeles Rams podruhé získali titul

v zámořské NFL. Ve finálovém Super Bowlu
využili domácí prostředí, před 70 048 diváky na
vlastním SoFi Stadium v Inglewoodu porazili
Cincinnati Bengals 23:20 a navázali na triumf ze
sezony 1999/2000. Tehdy jej získali ještě jako St.
Louis Rams. Mírně favorizovaní Rams rozhodli
56. Super Bowl touchdownem minutu a půl před
koncem. Přihrávku quarterbacka Matthewa Staf-
forda zachytil v koncové zóně nejlepší ofenzivní
hráč sezony Cooper Kupp, který byl posléze zvo-
len nejužitečnějším hráčem zápasu. 

HIRT SE DOČKAL
Cyklista Jan Hirt vyhrál po úniku předpo-

slední pátou etapu závodu Kolem Ománu
a dostal se do čela průběžného pořadí. Před
druhým Italem Faustem Masnadou, kterého
připravil o červený dres vedoucího jezdce, má
minutový náskok. Jednatřicetiletý člen belgic-
kého týmu Intermarché-Wanty-Gobert se
dočkal třetího vítězství v profesionální kariéře,
na které čekal přes pět a půl roku. Dosud jedi-
né úspěchy slavil Hirt v červenci 2016 v závo-
dě Kolem Rakouska, kde ovládl čtvrtou etapu
a pak i celkové pořadí.

Legendární »osmašedesátku« dostihla padesátka
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv



Liberec začne ligové jaro až dnes
FFoottbbaalliissttéé ZZllíínnaa aa LLiibbeerrccee

nnaassttoouuppíí ddnneess ((1166..3300,, OO22 TTVV
FFoottbbaall)) kk ddoohhrráávvccee 2200.. kkoollaa
pprrvvnníí FFOORRTTUUNNAA::LLIIGGYY..
ZZááppaass ssee vv ppůůvvooddnníímm tteerrmmíínnuu
66.. úúnnoorraa nneeuusskkuutteeččnniill kkvvůůllii
kkoorroonnaavviirruu vv ttýýmmuu »»ŠŠeevvccůů««..
UUttkkáánníí bbuuddee ssoouubboojjeemm cceellkkůů
zz ddrruuhhéé ppoolloovviinnyy ttaabbuullkkyy,,
ddeessááttýý LLiibbeerreecc mmáá ppřřeedd ttřřiinnáácc--
ttýýmm ZZllíínneemm nnáásskkookk ppěěttii bbooddůů..
DDnneess aa zzííttrraa ssee nnaavvíícc sseehhrraajjíí
ddvvaa zzbbýývvaajjííccíí ččttvvrrttffiinnáálloovvéé
dduueellyy MMOOLL CCuuppuu..

Severočechy čeká premiéra
v jarní části nejvyšší soutěže,
neboť o víkendu nehráli ani
s Pardubicemi vzhledem
k virové nákaze ve východo-
českém mužstvu. Zlín v sobo-
tu prohrál na půdě Bohemians
1905 0:1 a z posledních sedmi
kol jen jednou zvítězil. Má
pouze dvoubodový náskok na
pozice, které na konci sezony
znamenají účast v baráži.
»Celky za námi jako Teplice
a Karviná vstoupily do jara
výborně. Nesmí nás to příliš
znepokojit, spíš namotivovat,
abychom i my bodovali
a vzdálili se těm barážovým

příčkám,« řekl asistent zlín-
ského trenéra JJaann JJeellíínneekk.

Liberci se ve Zlíně příliš
nedaří, vyhrál tam jediné
z posledních sedmi ligových

utkání. »Nějak chystáte zimní
přípravu s tím, kdy má grado-
vat a kdy máte vstoupit do
jara. Teď se nám to dvakrát
posunulo. Samozřejmě to bylo

nepříjemné. Jsou věci, které
v jakémkoliv tréninku nevidíte
a ukážou se až v zápasech,«
řekl trenér Slovanu LLuubboošš
KKoozzeell. 

V poslední osmičce domá-
cího poháru ligový nováček
z Hradce Králové nejprve při-
vítá na stadionu v Mladé
Boleslavi Bohemians 1905
(16.00) a Jablonec zítra
nastoupí proti Mladé Bolesla-
vi (14.00). Duel na severu
Čech byl v minulém týdnu
odložen kvůli nepříznivému
počasí a špatnému terénu.

Vítěz zápasu mezi Hradcem
a Bohemians se v semifinále
utká se Slováckem. V červen-
covém vzájemném
utkání v úvodním
ligovém kole se Hra-
dec s Bohemians roze-
šel smírně 1:1. »Votro-
ci« naposledy prošli
do semifinále poháru v sezoně
2005/06. »Klokani« hráli
v samostatné historii semifiná-
le poháru jen v ročníku
2018/19. »Máme šanci udělat
sezonu ještě hezkou jak pro
nás, tak pro fanoušky. To, že
bychom hráli případné semifi-
nále doma, je hezké, ale máme
teď před sebou zápas s Hrad-
cem. Ten se dokázal zabydlet
v první lize, je to nepříjemný

soupeř,« řekl kouč z Vršovic
LLuudděěkk KKlluussááččeekk.

Jablonec s Mladou Boleslaví
se zítra střetnou o to, kdo
vyzve v semifinále pražskou
Spartu. Oba vzájemné zápasy
v této sezoně nejvyšší soutěže
vyhrál středočeský celek, který
v nich navíc neinkasoval.

Jablonečtí i Mladoboleslav-
ští si naposledy zahráli semifi-
nále v sezoně 2017/18. Pro
Severočechy, kteří na podzim
startovali ve skupině Evropské

konferenční ligy, je MOL Cup
jedinou možností, jak zabojo-
vat o účast v pohárech.

»Liga se nevyvíjí tak, jak
jsme si představovali. Cítíme,
že z poháru je šance dostat se
do Evropy. Ale každý, kdo
v poháru zůstal, má stejné
myšlenky. Všichni budou chtít
do finále a vyhrát, my nejsme
jiní,« řekl jablonecký kapitán
TToommáášš HHüübbsscchhmmaann.. ((zzrr))

Dva dnešní zápasy zahájí osmifinálovou
fázi Ligy mistrů. Paris SG v souboji gigantů
přivítá Real Madrid, který dokázal porazit
v jediném z posledních sedmi pohárových sou-
bojů. Loňský finalista Manchester City se před-
staví na hřišti Sportingu Lisabon. Oba duely
začnou ve 21.00. 

Barcelona v 6. min. nastavení zachránila
remízu 2:2 na hřišti městského rivala Espaňolu
a ve španělské lize se vrátila na čtvrté místo
neúplné tabulky. Betis Sevilla ve 24. kole zvítě-
zil na hřišti Levante 4:2 a upevnil si třetí pozi-
ci. Dva góly hostů vstřelil Nabil Fekir.

Antonín Barák vstřelil v 25. kole italské
ligy gól do sítě svého bývalého týmu Udine
a pomohl Veroně k jasnému domácímu vítězství
4:0. Sedmadvacetiletý záložník se prosadil
podeváté v této sezoně. Hellasu patří v neúplné
tabulce po třetí výhře z posledních čtyř zápasů
deváté místo. Do čela soutěže se dostal AC
Milán po vítězství 1:0 nad Sampdorii Janov.
Juventus Turín v Bergamu zachránil remízu 1:1. 

Jan Vodháněl vstřelil branku při své pre-
miéře za Admiru Mödling v rakouské lize
a svému novému týmu pomohl k remíze 1:1 na
hřišti Hartbergu v utkání 19. kola. ((zzrr))

Oceláři na stobodové metě
TTřřiinneeččttíí hhookkeejjiissttéé zzddoollaallii

vv ddoohhrráávvccee 4444.. kkoollaa eexxttrraalliiggyy
PPaarrdduubbiiccee 33::22 aa uuddrržžeellii vv ččeellee
ttaabbuullkkyy ddvvoouubbooddoovvýý nnáásskkookk
ppřřeedd HHrraaddcceemm KKrráálloovvéé.. HHoossttéé
vveeddllii ggóóllyy RRoobbeerrttaa ŘŘííččkkyy
aa DDaavviiddaa CCiieenncciiaallyy,, OOcceelláářřii
vvyyrroovvnnaallii ttrreeffaammii PPeettrraa VVrráánnyy
aa MMiikkuullááššee ZZbboořřiillaa.. NNeerroozz--
hhooddnnýý ssttaavv zzlloommiill vvee 4499..
mmiinnuuttěě vv ppřřeessiilloovvéé hhřřee MMaarrttiinn
RRůůžžiiččkkaa.. 

Oceláři vyhráli nad Dyna-
mem poprvé v sezoně a záro-
veň jsou prvním týmem, který
překonal hranici sta bodů
(101). Předposlední Kladno
zvítězilo nad Brnem 6:4, uspě-
lo potřetí v řadě a na třináctý
Litvínov už ztrácí jen bod. Na
poslední Zlín má k dobru 17
bodů. Kometa vyšla podruhé

za sebou naprázdno. Dva góly
a asistenci zaznamenal Tomáš
Plekanec, tři body (1+2) si při-
psal i další útočník vítězů
Adam Kubík.

Hradecký Mountfield pora-
zil v 52. kole po obratu Olo-
mouc 4:1. Východočeši vyhrá-
li počtvrté v řadě, Hanáky zdo-
lali už poosmé za sebou
a v této sezoně jim nepřene-
chali ani jediný bod. Třináctý
Litvínov podlehl doma Spartě
0:5, potřetí za sebou nebodo-
val a prohrál osmý z posled-
ních devíti zápasů. Pražané se
díky páté výhře z posledních
šesti duelů posunuli z 8. na 7.
místo. Vítkovice porazily Mla-
dou Boleslav 3:0 zásluhou tří
branek z poslední třetiny.
Hráči Karlových Varů porazili

Zlín 5:1. Západočeši přehráli
Berany i počtvrté v sezoně,
nepřenechali jim ani jediný
bod.

Slavia porazila v dohrávce
39. kola I. ligy doma Šumperk
2:1 po samostatných nájez-
dech a posunula se z deváté na
sedmou pozici. Vrchlabí
v utkání 34. kola vyhrálo ve
Frýdku-Místku 3:1 a poskoči-
lo z jedenáctého na osmé
místo. ((zzrr))

Se Švýcarskem již jde o všechno

»Švýcarsko jsem před turna-
jem považoval za jednoho
z kandidátů na medaili a dou-
fám, že z nich ty kandidáty
neuděláme,« uvedl trenér FFiilliipp
PPeeššáánn po včerejším tréninku.
»Velmi vážně se připravíme na
válku a věřím, že bude-
me na konci vítězi,« přál
si kouč, který působí na
střídačce národního
týmu druhou sezonu. Ve
skupině zajistil našim
barvám vedení nad Švýcary gól
Jiřího Smejkala, na který odpo-
věděl v přesilové hře Gaetan
Haas. V nájezdech se poté pro-
sadil jen David Krejčí, gólman
Šimon Hrubec si poradil se
všemi pěti pokusy soupeřů.

»Nemyslím si, že to bude
hrát roli. Bude to úplně jiné.
Bude to svázanější. Je to
v podstatě sedmý zápas v play
off. Vyhraješ, jdeš dál. Prohra-
ješ a končíš. Ať chceš, nebo
ne, musí to být v něčem sváza-

nější. Bude tam na obou stra-
nách strach udělat chybu, ze
začátku se bude hrát víc na jis-
totu,« očekává ŠŠiimmoonn HHrruubbeecc.

Velké zkušenosti se švýcar-
ským hokejem má útočník
RRoommaann ČČeerrvveennkkaa, který

v tamní lize působí od roku
2016 a aktuálně je nejproduk-
tivnějším hráčem soutěže.
»Švýcarsko má větší kvalitu,
než zatím ukázalo, než kolik
posbíralo bodů. Teď se všech-
no maže, začíná se od začátku,
což je nepříjemné. Ale nic to
nemění na tom, že si věříme,«
řekl kapitán českého mužstva.
Nepředpokládá, že by jeden
tým dokázal soupeře překvapit
nebo zaskočit. »Hrajeme doce-

la podobnými styly.
Máme videa, vidíme
zápasy. Může to být
zápas o tom, kdo to bude
chtít víc,« uvedl útočník
Rapperswilu.

Český tým by měl do utkání
nastoupit ve stejné sestavě
jako proti Rusku, které porazil
6:5 v prodloužení. Včera ale
netrénoval Vladimír Sobotka,
který se necítil dobře. Kouč
Pešán však věří, že dnes bude
připraven. V případě, že by
zkušený útočník nebyl fit,
nahradil by jej Radan Lenc,
jenž proti sborné plnil roli tři-
náctého útočníka. ((zzrr))

PPooddrruuhhéé zzaa ppěětt ddnnůů ssee ččeeššttíí hhookkeejjiissttéé uuttkkaajjíí nnaa
ZZOOHH vv PPeekkiinngguu ssee ŠŠvvýýccaarrsskkeemm,, kktteerréé vv ssoobboottuu vv zzáákkllaaddnníí sskkuu--
ppiinněě ppoorraazziillii 22::11 ppoo ssaammoossttaattnnýýcchh nnáájjeezzddeecchh.. VV ddnneeššnníímm ppřřeeddkkoo--
llee ppllaayy ooffff ((oossmmiiffiinnáállee)) ssee zzaaččááttkkeemm vv 99..4400 SSEEČČ jjiižž ppůůjjddee
oo vvššeecchhnnoo.. VVííttěězz ppoossttoouuppíí ddoo ččttvvrrttffiinnáállee,, vvee kktteerréémm ssee ssttřřeettnnee
ss FFiinnsskkeemm,, zzaattíímmccoo ppoorraažžeennýý ttýýmm ppoolleettíí ddoommůů..

Bude to velký boj, shodnou se všichni hokejoví hráči, odborníci a fanoušci před dnešním duelem
českých reprezentantů se Švýcary. Snímek je ze vzájemného utkání ve skupině. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Na Tomáše Poznara spoléhá ofezíva Fastavu Zlín v boji o lepší příčky ve středu tabulky. Další pří-
ležitostí bude pro »Ševce« dnešní ligová dohrávka 20. kola. FFOOTTOO -- ČČTTKK

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 15. ÚNORA 2022

r PPřřeeddppookkllááddaannáá sseessttaavvaa:: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřá-
bek, Klok, Knot, Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - Sobotka (Lenc),
Jan Kovář, Červenka - Řepík, M. Špaček, M. Stránský - H. Zohorna,
T. Zohorna, Smejkal.

r DDoohhrráávvkkyy 4444.. kkoollaa:: Kladno -
Brno 6:4 (2:2, 1:1, 3:1), Třinec -
Pardubice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). 5522..
kkoolloo: K. Vary - Zlín 5:1 (3:1, 0:0,
2:0), Litvínov - Sparta 0:5 (0:1,
0:1, 0:3), Hradec - Olomouc 4:1
(0:0, 2:1, 2:0), Vítkovice – Ml.
Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

ČERVENKA: 
ŠVÝCARSKO

MÁ VĚTŠÍ KVALITU, 
NEŽ ZATÍM UKÁZALO.

POSLEDNÍ
POHÁROVÁ ŠANCE
PRO JABLONEC.

Francouzský taneční pár Gabri-
ella Papadakisová a Guillaume Cizeron má po
čtyřech světových titulech první olympijské
zlato. Na hrách v Pekingu po rytmickém tanci
předvedli i nejlepší volný tanec a rekordním
součtem 226,98 bodu nechali o více než šest
bodů za sebou úřadující mistry světa i Evropy
Victorii Sinicinovou a Nikitu Kacalapova
z Ruska. Čeští krasobruslaři Natálie a Filip
Taschlerovi si polepšili o jednu příčku na 16.
místo.

Čeští skokani na lyžích nepostoupili do
druhého kola soutěže družstev. Čtveřice Viktor
Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala
a Roman Koudelka obsadila v prvním kole na
velkém můstku v Čang-ťia-kchou devátou příč-
ku se ztrátou 87,5 bodu na Švýcarsko, které
zabralo poslední postupovou osmou pozici.
Zvítězili Rakušané s náskokem 8 bodů před
Slovinci, bronz má německé kvarteto.

Snowboardistce Šárce Pančochové
nevyšla kvalifikace ani v její třetí disciplíně Big
Airu. Po nezdarech v nejoblíbenějším slope
stylu a na U-rampě měla ale tentokrát k postu-
pu blízko, od dvanáctičlenného finále ji nako-
nec na můstku v bývalém průmyslovém areálu
na západě města dělilo 4,5 bodu a skončila čtr-
náctá.

Soutěž v akrobatických skocích na
olympiádě vyhrála domácí lyžařka Sü Meng-
tchao a v Pekingu získala druhou medaili.
Stříbro brala běloruská obhájkyně zlata Hanna
Huskovová, bronz vybojovala Američanka
Megan Nicková.

Dnešní biatlonová štafeta mužů
se uskuteční kvůli obavám z mrazu o dvě a půl
hodiny dříve, než se původně plánovalo. Orga-
nizátoři přesunuli start závodu na 4 x 7,5 kilo-
metru na 7.30 SEČ, kdy by ještě teploty na trati
neměly přesahovat povolených minus 15 stup-
ňů Celsia.

Kamila Valijevová, ruská krasobruslařka,
která měla před olympijskými hrami pozitivní
nález na zakázanou látku trimetazidin, se může
v Pekingu zúčastnit soutěže žen, jež začíná
dnes. Rozhodl o tom arbitrážní soud CAS. Svě-
tová antidopingová agentura (WADA) zkritizo-
vala toto rozhodnutí. Podle ní se CAS nedržel
antidopingových pravidel.

Ingrid Tandrevoldová, norská biatlonist-
ka, kvůli kolapsu v nedělním stíhacím závodě
z preventivních důvodů vynechá zítřejší olym-
pijskou štafetu a nenastoupí ani do závěrečného
závodu s hromadným startem. Hry v Pekingu
pro ni předčasně skončily.

Američanka Kaillie Humphriesová se
stala premiérovou olympijskou vítězkou
v monobobu. V ledovém korytě v Jen-čchingu
ukončila dosavadní nadvládu německé výpravy,
jejíž závodníci ovládli všechny soutěže v jízdě
na saních a skeletonu. Šestatřicetiletá kanadská
rodačka Humphriesová vybojovala pod pěti
kruhy třetí zlato, ale první v barvách USA,
a celkově čtvrtou medaili.

Kanadské hokejistky zvítězily v semifi-
nále nad Švýcarskem 10:3 a v sedmém žen-
ském turnaji pod pěti kruhy budou bojovat
o pátý triumf. 2. semifinále USA - Finsko 4:1.

PANDY PING A ŠUEJ ZASLECHLY

44..0000 alpské lyžování – sjezd žen
(Ledecká, Nová), 77..3300 biatlon – štafeta mužů (Krč-
mář, Karlík, Václavík, Štvrtecký), 99..0000 severská
kombinace – velký můstek (Portyk, Daněk, Pažout,

Vytrval), 99..4400 lední hokej – muži osmifi-
nále (Česko – Švýcarsko), 1111..0088 krasobruslení –
krátký program žen (Březinová), 1133..1155 boby – 3.
a 4. jízdy dvojbobu mužů (Dvořák – Nosek).

ČESKÉ DRESY V PEKINGU


