
PPřřiinnááššíímmee vváámm ddaallššíí pprraavviiddeellnnýý ddííll
ssoouuhhrrnnuu ttýýddeennnníícchh iinnffoorrmmaaccíí,, nnaazzvvaa--
nnééhhoo BBEEZZ OOBBAALLUU ss KKaatteeřřiinnoouu
KKoonneeččnnoouu,, ddnneess oo BBaabbiiššoovvěě ppookkrryy--
tteeccttvvíí,, vvýývvoojjii vv kkaauuzzáácchh SSTTAANN,, aallee
ii oo HHaallóó nnoovviinnáácchh..
Vážení čtenáři Haló novin,

na začátek bych se s vámi chtěla
podělit o jeden úsměvný moment.
Pamatujete si, jak Andrej Babiš
vykřikoval, že s Piráty nikdy? Tak
víte, co se stalo v Plzeňském kraji?
Babišovo ANO se spojilo právě
s Piráty, a dokonce jim přenechalo
pozici hejtmana kraje. Už v minulém
dílu jsem vám říkala, že to s hnutím
ANO 2011 není vždy tak, jak to
vypadá. Změny v Plzeňském kraji to
jen potvrzují. Mimochodem třeba
v Moravskoslezském kraji už druhé
období ANO Andreje Babiše vládne
spolu s úhlavními nepřáteli – tedy dle
slov A. Babiše – z ODS a náramně
jim to klape…

Bez kauzy STAN 
by to nešlo

Už by to téměř ani nebylo Bez
obalu, kdyby se v týdnu nevynořila
další kauza hnutí STAN. Již v prosin-
ci bylo podáno trestní oznámení na
Víta Rakušana ve věci porušení povin-
nosti při správě cizího majetku kvůli
uzavření smluv o právním zastupová-
ní města Kolína, kterému tou dobou
Rakušan starostoval. Nyní celá věc
pokročila a – světe, div se – zdá se, že
ani v tomto případě vše nebylo tak
křišťálově čisté. Podle zjištění Mladé
fronty najal Rakušan bez výběrového
řízení na zastupování města ty stejné
právníky, kteří jej dřív zastupovali
v soukromých záležitostech.

Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže už v roce 2013 za přidělení zaká-
zek bez výběrového řízení kolínskou

radnici potrestal, nyní však celou věc
bude pro nová zjištění prověřovat
i policie za účelem zjištění, zda výběr
právníků nebyl účelový. Na zjištění
policie budu v tomto případě opět
velmi zvědavá, protože na kolínské
radnici se pod Vítem Rakušanem
v roce 2013 skutečně děly zvláštní
věci. Kolín si v roce 2013 v reakci na
pokutu od ÚOHS totiž schválil výjim-
ku, dle které bylo možné uzavírat bez
výběrového řízení smlouvy právě se
dvěma známými právníky Víta Raku-
šana, jmenovitě s Tomášem Kasalem
a Borisem Jančákem.

V Kolíně si tak v listopadu 2013
zlegalizovali to, za co radnice dostala
o pouhé tři měsíce dříve od ÚOHS
pokutu. Tu mimochodem město
Kolín ani nezaplatilo a zaplatili ji
sami právníci Kasal s Jančákem.
Zřejmě ze své odměny 720 tisíc
korun pro každého, která k nim
z kolínské radnice přitekla. O pokutě
navíc město informovalo občany na
svém webu také až v listopadu, tedy
tři měsíce po jejím udělení. Zkrátka
další ukázkový příklad »transparen-
ce«, kterou se nyní hnutí STAN spolu
s Piráty tak zaklíná.

Hlasoval sám o sobě
A aby toho nebylo málo, jeden

z právníků, kterých se zmíněná výjim-
ka týkala – Tomáš Kasal – byl tou
dobou členem Rady města Kolín, která
výjimku schvalovala, a samotného hla-
sování se aktivně účastnil. To vše pod
dohledem svého přítele Víta Rakušana.
Kasal tak v Radě hlasoval sám o sobě
a podílel se na schválení výjimky, dle
které mu poté radnice mohla přidělo-
vat veřejné zakázky bez jakéhokoliv
dalšího řízení. Tato výjimka ve svém
důsledku přinesla do dnešního dne

Kasalovi částku v řádech milionů
korun. Absolutní kocourkov.

Nejde navíc o jedinou kauzu
STANu, která nově hýbe veřejným
prostorem. Zástupci STANu zkrátka
nelení a kromě Víta Rakušana čeká
policejní vyšetřování i dalšího jejich
politika, náměstka pražského primá-

tora a předsedu pražské organizace
STAN, Petra Hlubučka. Ten je totiž
dle zjištění investigativního serveru
Neovlivni.cz vyšetřován ve věci hos-
podářských deliktů a ačkoliv další
podrobnosti zatím nejsou známy,
přímo od zdrojů z vedení hnutí STAN
je již na stole varianta Hlubučkovy
rezignace.

To by byl sice korektní postup, nic-
méně jsem zvědavá, zda bude před-
sednictvo STANu měřit stejným
metrem i v případě svého předsedy.
Při tempu, jakým se stávají zástupci
hnutí předmětem policejních vyšetřo-
vání, by se s takovou ale mohlo rych-
le stát, že STANu brzo dojdou nevy-
šetřovaní politici. A to je, prosím
pěkně, hnutí hlásící se k Havlově
»pravdě a lásce«. Hnutí, které pro
spoustu voličů symbolizovalo politic-
kou slušnost a bezúhonnost.

Jediný deník 
bez zahraničního kapitálu
Chtěla bych se několika větami

zastavit u Haló novin. Jsou takovou
popelkou na české mediální scéně,
proti níž kdysi vedla kampaň i Česká
televize, která je jako jediný tisk
nedávala do monitoringu. 

(Pokračování na str. 2)
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Čína uvalila sankce na americké zbrojovky
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ČČíínnaa vvččeerraa oozznnáámmiillaa,, žžee uuvvaa--
lliillaa nnoovvéé ssaannkkccee nnaa aammeerriicckkéé
zzbbrroojjnníí ssppoolleeččnnoossttii LLoocckkhheeeedd
MMaarrttiinn aa RRaayytthheeoonn TTeecchhnnoollooggiieess
kkvvůůllii pprrooddeejjii zzbbrraanníí TTcchhaajj--wwaannuu,,
kktteerrýý PPeekkiinngg ppoovvaažžuujjee zzaa ssvvoouu
pprroovviinncciiii.. PPooddoobbuu ssaannkkccíí ččíínnsskkáá
vvllááddaa nneeuuppřřeessnniillaa,, nnaappssaallaa aaggeenn--
ttuurraa RReeuutteerrss..

Americké ministerstvo zahra-
ničí začátkem února uvedlo, že
schválilo prodej zbraní Tchaj-

wanu za 100 milionů dolarů
(přibližně 2,1 miliardy korun),
aby ostrovní země mohla vy-
lepšit svůj systém protiraketové
obrany Patriot. Hlavními doda-
vateli mají být právě zbrojovky
Raytheon Technologies a Lock-
heed Martin.

Sankce jsou odvetným kro-

kem za kontrakt, který »poško-
zuje bezpečnostní zájmy Číny,
čínsko-americké vztahy a mír
a stabilitu v Tchajwanském
průlivu«, uvedl na včerejší tisko-
vé konferenci mluvčí čínské
diplomacie WWaanngg WWeenn--ppiinn..

Čína vnímá Tchaj-wan jako
své území, ačkoli ostrov s vlast-
ní vládou funguje desítky let de
facto nezávisle. Spojené státy
podobně jako většina zemí

nemají s Tchaj-wanem for-
mální diplomatické vztahy,
ale jsou jeho nejdůležitějším
mezinárodním spojencem
a hlavním dodavatelem zbra-
ní. Americký prezident Joe

Biden letos prohlásil, že pokud
by Čína ostrov napadla, může
Tchaj-wan počítat s pomocí
USA.

Sankce vůči firmám Raytheon
Technologies a Lockheed
Martin oznámila Čína rovněž
v letech 2019 a 2020, ani tehdy
ale Peking nevyjasnil, co tyto

sankce zahrnovaly a jak jsou
vynucovány, napsala agentura
Reuters. »Společnosti Raytheon
Technologies a Lockheed
Martin se dlouhodobě podílejí
na americkém prodeji zbraní
Tchaj-wanu,« řekl včera podle
ČTK mluvčí čínského minis-
terstva zahraničí Wang.

Bývalý americký ministr
zahraničí Mike Pompeo, na 
nějž Čína rovněž uvalila sankce,
když minulý rok na konci
prezidentského období krajně
pravicového extremisty Donalda
Trumpa opouštěl úřad, příští
týden Tchaj-wan navštíví.
V plánu má i setkání s tchaj-
wanskou prezidentkou Cchaj
Jing-wen, sdělila včera tchaj-
wanská vláda. Pompeo, jehož
Peking obviňoval z vměšování
se do vnitřních záležitostí 
Číny a protičínských akcí, bude
na ostrově od 2. do 5. března,
napsala agentura Reuters.

((rrjj))

Absolutní kocourkov!
STANu brzo dojdou nevyšetřovaní politici

Dnes s přílohou 
VIZE mladých 

MLADÝ ÚHEL POHLEDU

13

PEKING PROTI
ZBROJAŘSKÝM
KŠEFTŮM USA

ZLEGALIZOVALI TO, ZA CO RADNICE
DOSTALA O POUHÉ TŘI MĚSÍCE

DŘÍVE OD ÚOHS POKUTU.

Sotva skončily v Pekingu olympijské hry (na snímku při jejich zakončení hrdý prezident Si Ťin-pching), už
musí čínský režim řešit americké zbrojařské choutky a ohrožení ČLR na Tchaj-wanu. ((rrjj)) FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Pražští hasiči včera cvičně zasahovali u požáru na Staroměstské radnici. Simulovaný zásah se uskutečnil v horních patrech
budovy. Cílem bylo prověřit připravenost k zásahu v historickém objektu. Hasiči zkoušeli nastavení techniky včetně rychlosti
příjezdu na místo a příchodu do inkriminovaných částí budovy. FFOOTTOO –– HHZZSS PPrraahhaa

VV nneedděěllii ooddppoolleeddnnee zzvveeřřeejjnniillyy ččeesskkéé rreeddaakkccee pprroohhllááššeenníí PPeettrraa
FFiiaallyy,, vvee kktteerréémm ttvvrrddíí,, žžee EEvvrrooppaa jjee kkrrookk oodd vváállkkyy.. JJeehhoo sslloovvaa
zzaazznněěllaa vv ppoořřaadduu ČČeesskkéé tteelleevviizzee OOttáázzkkyy VVááccllaavvaa MMoorraavvccee,, kkddee
FFiiaallaa mmiimmoo jjiinnéé pprroohhlláássiill,, žžee zzaattíímmccoo ssee zzááppaaddnníí ssttááttyy ssnnaažžíí
oo ddiipplloommaattiicckkéé řřeeššeenníí,, RRuusskkoo oo nněějj nneessttoojjíí.. PPrraavvdděěppooddoobbnnoosstt
rruusskkééhhoo vvoojjeennsskkééhhoo úúttookkuu nnaa UUkkrraajjiinnuu ssee ppooddllee pprreemmiiéérraa kkaažž--
ddýýmm ddnneemm zzvvyyššuujjee..

Tato ničím nepodložená tvrzení mohou naplnit skutkovou
podstatu trestného činu podle § 357 trestního zákoníku (šíření
poplašné zprávy): »Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného
znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že
rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.« 

Rusko všemi oficiálními kanály mnohokrát deklarovalo, že
nemá zájem na jakémkoliv vojenském konfliktu a nikdy a nikým
nebyl prokázán opak. Sdělení Petra Fialy jsou jednoznačně
smyšlená a slouží pouze k ovlivnění obyvatel České republiky,
kteří mají získat pocit, že Rusko je nebezpečný nepřítel.

Každý občan České republiky, který vědomě šíří poplašnou
zprávu, je hnán k odpovědnosti.

Z tohoto důvodu podal člen KV KSČM Praha Roman Roun
u brněnského Městského státního zastupitelství oznámení o sku-
tečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

O reakci státního zastupitelství budeme informovat. ((zzaa))

Trestní oznámení 
na předsedu vlády

NKÚ kritizuje nízkou
efektivitu silniční daně

SSpprráávvaa ssiillnniiččnníí ddaanněě jjee nnáákkllaaddnnáá
aa jjeejjíí eeffeekkttiivviittaa jjee vv ppoorroovvnnáánníí ss oossttaatt--
nníímmii ddaanněěmmii vv ČČRR zzhhrruubbaa ččttyyřřiikkrráátt
nniižžššíí.. VVlliivv nnaa ttoo mmáá aaddmmiinniissttrraattiivvnníí
nnáárrooččnnoosstt,, ppoommaalláá aauuttoommaattiizzaaccee
ii cchhyybbyy vv rreeggiissttrruu vvoozziiddeell.. NNaa zzáákkllaa--
dděě pprroovvěěrrkkyy sspprráávvyy ssiillnniiččnníí ddaanněě
vv lleetteecchh 22001177 aažž 22002200 ttoo kkoonnssttaattoovvaall
NNeejjvvyyššššíí kkoonnttrroollnníí úúřřaadd ((NNKKÚÚ))..

Silniční daň odvádí v ČR přibližně
830 tisíc poplatníků, předsta-
vuje zhruba 0,7 procenta daňových
příjmů ČR. Finanční správa vybrala
v letech 2018 až 2020 podle NKÚ 
na silniční dani za jednu korunu
výdajů v průměru 15 korun příjmů.
»To je v porovnání s průměrem ostat-
ních daní více než čtyřikrát méně –
na všech daních vybrala finanční
správa za jednu korunu výdajů ve
stejném období v průměru 68 korun
příjmů,« uvedli kontroloři. V celko-
vých číslech finanční správa vy-
brala jen v roce 2020 v rámci 
silniční daně přibližně šest miliard
korun, což stálo zhruba 460 milionů
korun.

Na nižší efektivitu silniční daně
měl podle kontrolorů vliv například

administrativně náročný způsob pro-
věřování plnění daňových povinností.
Pro správce daně je tak v některých
případech obtížné ověřit to, zda měl
poplatník nárok na osvobození od
daně nebo slevu na dani, jde napří-
klad o uplatnění slevy na dani
u kombinované dopravy. Obtížně
finanční správa ověřuje například
i plnění daňových povinností
u autobazarů, které provozují
osobní vozidla do 3,5 tuny.

Vliv má ale podle NKÚ i pomalá
automatizace. Se zjednodušením
správy silniční daně počítala »Stra-
tegie rozvoje finanční správy«
z roku 2017, která plánovala maxi-
mální možnou automatizaci zpraco-
vání údajů. Do roku 2020 však
k takovým změnám u silniční daně
nedošlo. Správu daně ale podle kon-
trolorů ztěžují i problémy u již zave-
dených informačních systémů. Jde
podle nich například o složité ověřo-
vání některých informací v registru
silničních vozidel. U 16 procent záz-
namů nelze zjistit součet povole-
ných hmotností na nápravu u návě-
sů, více než sedm procent záznamů

pak obsahuje chybný počet náprav
u nákladních automobilů a tahačů,
u šesti procent zase nelze určit přes-
né stáří vozidel. »Tyto chyby zne-
snadňují finanční správě ověření
údajů v podaných daňových přizná-

ních k silniční dani, ale znamenají
i dodatečnou zátěž pro daňového
poplatníka, u kterého finanční
správa zahajuje řízení k odstranění
nedostatků v jeho daňovém přizná-
ní,« uvedl NKÚ.

Daň je potřeba 
lépe spravovat

Ekonomický expert KSČM JJiiřříí
DDoolleejjšš připomněl, že minulá vláda
Andreje Babiše (ANO) slibovala, že
udělá vše pro to, aby správa daní byla
co nejefektivnější, mimo jiné slibova-
la digitalizaci, což souvisí i s využi-
tím rejstříků vozidel. »Zjevně to

nefunguje tak, jak by to fungovat
mělo,« konstatoval Dolejš pro náš
list.

Vzhledem k tomu, že je zpochyb-
ňována efektivita silniční daně,
Dolejš doufá, že se neobjeví názor,

který se objevuje například u daní
majetkových, to znamená, že tak
neefektivní daň nemá vůbec
smysl. »Silniční daň se vybírá jed-
nak kvůli inkasu a jednak proto,
že má regulovat využívání vozů.

Navíc celý výnos míří do Státního
fondu dopravní infrastruktury, to
znamená, na údržbu silnic, takže
z tohoto pohledu to je užitečná daň,
a proto je důležité zaměřit se na to,
jak ji lépe spravovat a ne zpochybňo-
vat,« dodal Dolejš.

Podle Finanční správy ČR má
negativní vliv na efektivitu přede-
vším inflace a snížení sazby daně, 
na automatizaci správa průběžně
pracuje. V reakci to uvedla mluvčí
Generálního finančního ředitelství
HHaannaa BBaarráákkoovváá.

Se silniční daní je spojena také
řada opatření, která mají motivovat
k nákupu ekologičtějších vozidel.

Jedním z nich je opatření původně
z roku 2001, které zvýšilo sazbu daně
o 15 procent u vozidel registrovaných
před rokem 1990. V roce 2008 se pak
sazba zvýšila na 25 procent. »Toto
více než 20 let staré opatření minis-
terstvo financí ale věcně za celou
dobu nezměnilo ani neaktualizovalo.
V současnosti je neefektivní a nevede
ke snižování průměrného stáří vozi-
del,« míní kontroloři. Upozorňují
také na to, že od roku 2020 se 
o 25 procent snížila sazba silniční
daně u vozidel nad 3,5 tuny. Přestože
se jednalo o změnu reagující na nega-
tivní dopady pandemie COVID-19,
a tedy mimořádnou situaci, navrhlo ji
ministerstvo financí podle NKÚ bez
časového omezení. »Výpadek příjmů
z této daně tak může pokračovat i po
odeznění hlavního důvodu, kvůli kte-
rému tato změna vznikla. Inkaso sil-
niční daně se zejména tímto opatře-
ním meziročně snížilo o 525 milionů
korun,« uvedl úřad. Ministerstvo
financí v reakci zmínilo, že zvažuje
úpravy silniční daně například spolu
s úměrným navýšením mýtného. 

((jjaadd))

Šíření nadále zpomaluje
ŠŠíířřeenníí nneemmooccii CCOOVVIIDD--1199 vv ČČRR

vv nneedděěllii ooppěětt zzppoommaalliilloo,, kkddyyžž ppřřii--
bbyylloo nneejjmméénněě ppřřííppaaddůů nnáákkaazzyy zzaa
ššeesstt ttýýddnnůů.. TTaakkéé ddáállee kklleessáá ppooččeett
hhoossppiittaalliizzoovvaannýýcchh ss CCOOVVIIDD--1199..

Prezident Miloš Zeman včera
podepsal spornou vládní novelu
pandemického zákona, která
mimo jiné rozšiřuje možnosti
vydávání protikoronavirových

opatření a prodlužuje účinnost
zákona z konce února na konec
listopadu.

V posledních týdnech klesají
denní počty nově potvrzených
případů nákazy koronavirem.
V neděli byl nárůst nejnižší za
šest týdnů. Testy odhalily 4267
nakažených, zhruba o 3000 méně
než předchozí neděli. Počet pode-

zření na opakovanou nákazu klesl
oproti minulé neděli o 430 
na 673. Incidenční číslo kleslo
pod 1000, na 100 000 obyvatel 
za sedm dní připadá nyní 
995 nových případů nákazy. 
Nižší je i počet hospitalizovaných
s onemocněním COVID-19,
v neděli vyžadovalo nemocniční
péči 3127 nakažených, téměř

o 700 méně než před týdnem. Za
celý minulý týden bylo v České
republice potvrzeno téměř 
107 000 nově nakažených,
o týden dříve to bylo zhruba 
160 000 a v první únorový týden
téměř 230 000. V mezitýdenním
srovnání klesá počet nově potvr-
zených případů 13 dní v řadě.

((cciikk))
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ZJEVNĚ TO NEFUNGUJE
TAK, JAK BY TO

FUNGOVAT MĚLO.

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

(Dokončení ze str. 1)
Je to však jediný levicový tisk

v České republice, který nemá zahra-
ničního investora. Má více jak třiceti-
letou tradici a navazuje na ještě
hlubší historii sahající až do doby
první republiky. Jako deník poskytuje
zpravodajství o aktuálních domácích
a zahraničních událostech, přináší
informace z ekonomiky, publicistiky,
kultury a sportu. A také vytváří nezá-
vislou alternativu proti tendenčnímu
hlavnímu mediálnímu proudu nejen
v České republice.

Díky novému webovému portálu
iHano.cz teď navíc dokáže oslovit
mnohem více lidí a poskytnout jim
tak informace, ke kterým se jinde

nedostanou. Mnohdy se setkávám
s názorem, podle kterého mezi mla-
dými lidmi v České republice není
zájem o levicovou politiku. Že jim
levice vlastně nemá co nabídnout.
Proto s potěšením vnímám vznik
platformy, kde mladí, levicově
smýšlející lidé, budou mít možnost
publikovat své názory, oslovovat jimi
další mladé čtenáře a napomáhat tak
toto zažité tabu bořit. Jsou to totiž
právě představy mladých o budouc-
nosti, které podněcují k pokroku
a dávají společnosti směr. A tak se
každé úterý na stránkách Haló novin
dočtete, jak dnešní mladí lidé
pohlížejí na svět a jeho problémy, jak
tráví volný čas, kdo je ovlivňuje, na

čem pracují. Připomínají si také
významná výročí historických udá-
lostí, které nezřídka dávali do pohybu
právě lidé mladí, bouřící se proti sta-
rým pořádkům. Najdete tu rozhovory
se zajímavými lidmi z celého světa
i recenze kulturních událostí. Některá
témata jsou pro mnoho lidí jistě kon-
troverzní, ale jsou tak silná, že se dis-
kusi o nich zkrátka dále vyhýbat
nemůžeme. Podívat se na tuto rubri-
ku můžete zde www.ihano.cz/vize/.

Vynořují se
tajné dokumenty

Média jsou všude přeplněna úvaha-
mi i tzv. zaručenými zprávami o chy-

stané ruské invazi do Ukrajiny. Ně-
které jsou zcela absurdní, jiné jsou
spíše úsměvné. Jsou už předmětem
spousty vtipů nejen v Rusku, ale
i v USA a v Británii. Ovšem smutné
je poslouchat Fialu u Moravce.
A propos, když jsme u českých vlád-
ních představitelů, tak redaktorům
Haló novin se podařilo získat doku-
ment, v němž se nehovoří jen
o dodávkách na Ukrajinu v podobě
munice, ale rovněž o kulometech,
protiletadlových jednotkách, tancích
a dalších…

Rovněž tureckému novináři
Ozgurovi se podařilo získat tajný
dokument o 279 stranách, z něhož
vyplývá, že tři turecké firmy registro-

vané jako dodavatelé stavebního
materiálu, průmyslových produktů
a železářského zboží, ve skutečnosti
dodávaly – a možná stále dodávají –
teroristům z Islámského státu drony
a výbušniny za miliony dolarů. Bude
na to jindy horlivá česká vláda nějak
reagovat? 

Díky za to, že jste dočetli až sem
a budu se těšit opět za týden!

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

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

Absolutní kocourkov!



Zakážou podomní
prodej energií

OOdd zzaaččááttkkuu bbřřeezznnaa zzaaččnnee
vv PPrraazzee ppllaattiitt zzáákkaazz ppooddoommnníí--
hhoo pprrooddeejjee eenneerrggiiíí.. NNoovvéé nnaařříí--
zzeenníí,, kktteerréé rreeaagguujjee nnaa ssiittuuaaccii
nnaa ttrrhhuu ppoo kkoonnccii nněěkktteerrýýcchh
ddooddaavvaatteellůů eenneerrggiiíí,, vvččeerraa
sscchhvváálliillii mměěssttššttíí rraaddnníí..

Proti původnímu znění
zákaz na základě došlých při-
pomínek zahrnuje i prodej
elektřiny či plynu na veřejných
místech mimo obchodní
prostory. Obce mohou pro-
dej zakázat od ledna. Umož-
nila to novela energetického
zákona.

Loni v říjnu ohlásila konec
činnosti skupiny Bohemia
Energy, která v ČR dodávala
energie zhruba 900 000 klien-
tům. Následovali další drobní

dodavatelé. »Této těžké situa-
ce již začala využívat řada
subjektů včetně těch, kteří
jsou nazýváni jako ‚energo-
šmejdi‘, kteří formou podo-
mního prodeje nabízejí doda-
vatele a tlačí občany – zejmé-
na ohrožené skupiny jako jsou
senioři, matky samoživitelky
a další, do uzavírání značně
nevýhodných smluv,« stojí ve
schváleném dokumentu.

V Praze několik let platí
zákaz podomního prodeje sta-
novený tržním řádem města.
Ten je však založen na živno-
stenském zákoně a na prodejce
spadající pod zákon energetic-
ký není podle magistrátu apli-
kovatelný. Nové nařízení je
založeno na novele energetic-

kého zákona, která obcím
umožnila konkrétně prodej
energií zakázat. Za porušení
bude od března hrozit pokuta
do výše 100 000 korun.

Skupina Bohemia Energy
byla největším uskupením
alternativních dodavatelů
energií v ČR. Jako důvod
ukončení činnosti loni uvedla
extrémní růst cen energií na
trzích. Po Bohemia Energy
skončily také další firmy.
Klienti společností přešli do
takzvaného režimu dodavatele
poslední instance, ve kterém
jim energie musí po dobu šesti
měsíců dodávat zákonem sta-
novení dodavatelé. Během této
doby si klienti musí zajistit
nové smlouvy. ((cciikk))

Řeky v Královéhradeckém kraji po nočním dešti včera ráno a dopoledne na sedmi místech vystoupaly na první povodňový stupeň a hladina Labe ve Stanovicích (na snímku) přesáhla druhý
stupeň, vyplývá z údajů Povodí Labe. Druhý stupeň povodňové aktivity ve Stanovicích na Trutnovsku byl dán zvýšeným odtokem vody z přehrady Les Království u Dvora Králové nad Labem.
Hladina Labe ve Stanovicích byla včera v poledne na 228 centimetrech a hranici druhého stupně přesahovala o tři centimetry. První povodňový stupeň, tedy bdělost, platil včera ráno a dopoledne
na Metuji v profilech Maršov nad Metují, Hronov a Krčnín na Náchodsku. Bdělost byla dále na Úpě ve Zlíči na Náchodsku, na Labi ve Vestřevi a na přehradě Les Království na Trutnovsku a na
Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. FFOOTTOO –– ČČTTKK//DDaavviidd TTAANNEEČČEEKK

Galerie Špalíček v Prostějově představuje výstavu s názvem Starší doba železná v srdci
Hané. Expozice ukazuje archeologické nálezy z doby halštatské z let 800-450 před n. l. na území
Prostějovské kotliny, nebo také třeba ukázku pohřbu žehem. FFOOTTOO –– ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA
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ZZddrraavvoottnníí ppoojjiiššťťoovvnnyy zzaappllaattíí zzaa tteess--
ttoovváánníí nnaa CCOOVVIIDD--1199 zzaa lleettooššnníí lleeddeenn
aa ččáásstt úúnnoorraa ttéémměěřř 33,,55 mmiilliiaarrddyy
kkoorruunn.. TToo jjee 3388 pprroocceenntt ttoohhoo,, ccoo
ččiinniillyy nnáákkllaaddyy nnaa tteessttoovváánníí zzaa cceellýý
llooňňsskkýý rrookk..

Pojišťovny jsou pro to, aby se
s výjimkou testů nařízených lékařem
testování z veřejného zdravotního
pojištění neproplácelo. Tyto vysoké
výdaje si kvůli úsporným opatřením
nemohou dovolit. V tiskové zprávě to
uvedl Svaz zdravotních pojišťoven
ČR, který se stará o 4,7 milionu
pojištěnců.

Svaz uvedl, že v prvním roce
epidemie COVID-19 pojišťovny za
testování vydaly 2,8 miliardy korun.

Loňské testování bude stát 9,2 mi-
liardy korun, přičemž 7,2 miliardy 
už pojišťovny uhradily a dalších 
1,99 miliardy ještě musí doplatit.
Letos tvoří hlavní náklady plošné
antigenní testování
u zaměstnavatelů, kte-
ré minulý týden skon-
čilo, a preventivní
PCR testy, kterých
mají očkovaní lidé
a děti zdarma až pět měsíčně.

Pojišťovny připomněly, že testo-
vání stojí násobně víc než očkování.
Na očkování plánují pojišťovny letos
výdaje 2,1 miliardy korun. Za loňský
rok zaplatí za vakcinaci 3,6 miliardy
korun.

»Z našeho pohledu by mělo ve-
řejné zdravotní pojištění krýt vždy
nejdostupnější účinné řešení. A tím 
je v současnosti jednoznačně očko-
vání, byť samozřejmě neochrá-

ní stoprocentně. Testování by dle
našeho názoru propláceno být
nemělo, s výjimkou odůvodněných
případů, o kterých rozhodne ošetřují-
cí lékař. Dopad proplácení testů na
rozpočet je mimořádně vysoký,
i když se neprovádí plošně,« řekl

MMaarrttiinn BBaallaaddaa, výkonný ředitel
svazu.

Zástupci ministerstva zdravotnictví
už avizovali, že proplácení preventiv-
ních PCR testů od 1. března skončí.

Bezplatné by zůstaly
jen testy na základě
žádanky od lékaře či
hygienické stanice.
Svaz pojišťoven to
podporuje, podle něj

se jedná o rozumný krok. Ministr
Vlastimil Válek (TOP 09) ale minulý
týden uvedl, že bude s pojišťovnami
jednat o hrazení jednoho preventiv-
ního PCR testu měsíčně.

Zdravotní pojišťovny letos zřejmě
téměř vyčerpají své rezervy. Rozpo-

čty pojišťoven, takzvané zdravot-
ně-pojistné plány, počítaly s navýše-
ním platby za státní pojištěnce od
ledna o 200 korun na zhruba 1967
korun, jak to schválila minulá vláda.
To mělo do systému veřejného zdra-
votního pojištění přinést asi 14 mi-
liard korun. Současná vláda ale
nedávno rozhodla, že platby zmrazí
na loňské úrovni. Deficit zdravot-
ního pojištění se tak zvýší. Před
zmrazením plateb se očekávalo, 
že systém bude letos hospodařit 
se schodkem 9,5 miliardy korun.
Příjmy měly vzrůst o 6,3 procenta na
431,2 miliardy korun a výdaje 
o 4,6 procenta na 440,7 miliardy
korun. ((cciikk))

Testování stojí víc než očkování

ČČeesskkoouu rreeppuubblliikkuu ččeekkáá tteennttoo ttýýddeenn tteepplléé ppooččaassíí bboohhaattéé nnaa
ssrráážžkkyy,, tteepplloottyy bbuuddoouu ssppííššee nneežž kkoonnccii úúnnoorraa ooddppoovvííddaatt zzaaččááttkkuu
jjaarraa..

Ve čtvrtek teploměr ukáže na některých místech až 11 stupňů
Celsia, v ostatních dnech budou maxima kolem osmi až devíti
stupňů. V noci bude mrznout až koncem týdne. V nižších
polohách má pršet, na horách sněžit. Silný vítr očekávají meteo-
rologové do zítřka, vyplývá z týdenní předpovědi počasí.

Teplé bylo včera ráno. »Teploty vzduchu máme většinou 
od sedmi do 11 stupňů Celsia, od severozápadu za studenou
frontou se ale ochlazuje. Přes Čechy od severozápadu postupuje
studená fronta, na které se vyskytují přeháňky, přecházející od
vyšších poloh ve sněhové. Za ní k nám začíná proudit chladněj-
ší vzduch od severozápadu, takže dnešní ranní teploty jsou
zároveň teplotami nejvyššími denními,« uvedli včera meteorolo-
gové.

Na celém území bylo včera větrno. Dnes se má vítr přechod-
ně uklidnit, v Čechách by ale mohlo znovu hodně foukat ještě
zítra. Zpočátku týdne bude většinou zataženo až oblačno, na
většině území budou dešťové, smíšené nebo sněhové přeháňky
a srážky, více slunce lze očekávat až od čtvrtka.

Víkend má být relativně slunečný, na horách bude sněžit,
nejvyšší denní teploty budou od čtyř do devíti stupňů Celsia.

((cciikk))

Teploty budou
odpovídat jaru OOrrggaanniizzoovvaannýý ggaanngg ppooddllee ppoolliicciiee ppaaššoo--

vvaall ddoo vvěězznniiccee VVaallddiiccee nnaa JJiiččíínnsskkuu ddrrooggyy
aa zznneeuužžiitteellnnáá llééččiivvaa.. HHllaavvoouu sskkuuppiinnyy bbyyllii
ddvvaa mmuužžii vvee vvýýkkoonnuu ttrreessttuu,, kktteeřříí mmeezzii
vvěězznněě ddrrooggyy ddááll rroozzššiiřřoovvaallii..

Skupinu tří žen a tří mužů policie v těch-
to dnech rozprášila a obvinila z drogového
zločinu. Kriminalisté na případu spolupra-
covali s vězeňskou službou, informovali
zástupci policie. V případě
odsouzení obviněným hrozí od
dvou do deseti let vězení.

Případ začal tím, že vězeňská
služba loni v květnu zachytila
40 gramů pervitinu a na zákla-
dě toho pak kriminalisté zabránili doručení
dalších nejméně 30 gramů pervitinu a 210
kusů zakázaných léčiv do věznice.

»Od května loňského roku se krajští
kriminalisté společně s jičínskými kolegy
zaměřili na zásilky směřující do věznice
Valdice. Výsledkem několikaměsíční
práce je stíhání tří žen ve věku 32, 33 
a 61 let a tří mužů ve věku 32, 33 
a 40 let,« uvedla mluvčí hradecké krajské
policie EElliišškkaa MMaajjeerroovváá.

Každý člen gangu plnil svou funkci.
Hlavou skupiny byli dva muži ve výkonu
trestu, kteří podle policie drogy ve věze-
ní distribuovali dalším odsouzeným.
»Odsouzení muži instruovali z věznice
členy skupiny venku, mimo jiné prostřed-
nictvím propašovaných mobilních telefo-
nů. Ti měli do věznice skrytě a konspira-
tivně doručovat neoprávněně opatřené

omamné a psychotropní látky, především
pervitin a zakázaná léčiva,« uvedla Maje-
rová. Podle ní si oba muži odpykávají
trest za obdobnou trestnou činnost.

K doručování drog využívali poštovní
služby či povolené návštěvy věznice, kdy
narkotika ukrývali například do zdvoje-
ného dna obalu od tabáku.

Policie čtyři členy gangu dopadla
v uplynulých dnech na různých místech
České republiky. »Následně celou šestici

členů organizované skupiny kriminalisté
obvinili ze zvlášť závažného zločinu
nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
a jedy, přičemž čtyři členové jsou stíhá-
ni na svobodě, zbylí dva pokračují ve
výkonu stávajícího trestu,« dodala
Majerová.

Zasílání drog do věznice Valdice policie
neodhalila poprvé. Podobný,
ale rozsáhlejší případ, řešila
policie v roce 2020. Krimina-
listé v listopadu 2020 navrhli
obžalovat v případu pašování
drog do věznice Valdice 

15 lidí, z nichž sedm bylo z řad odsouze-
ných. Také tato skupina pracovala organi-
zovaně. Obvinění drogy či zneužitelná
léčiva do věznice podle policie posílali
ukryté v balíčcích v různých předmětech,
například v igelitových taškách s úkryty,
obalech od fixů či speciálně vyztužených
a upravených obálkách.

Věznice ve Valdicích patří k nejtěžším
českým káznicím, trest si v ní odpykává
více než 1000 vězňů. ((cciikk))

Policie rozprášila drogový gang

KRIMINALISTÉ ZAMEZILI DORUČENÍ
DALŠÍCH NEJMÉNĚ 30 GRAMŮ PERVITINU

A 210 KUSŮ ZAKÁZANÝCH LÉČIV.

HLAVNÍ NÁKLADY TVOŘÍ PLOŠNÉ
ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ,

KTERÉ MINULÝ TÝDEN SKONČILO.



S USA NA VĚČNÉ ČASY

A NIKDY JINAK!
To bychom snad od Práva očekávali příliš

mnoho, kdyby se autor článku Memento holo-
caustu (vyšel 27. ledna) zmínil o tom, kdo
osvobodil Osvětim. Autor, pan Jiří Němec, ale
není sám, který jde s hlavním proudem.
I v sídle Senátu za účasti Miloše Vystrčila
(ODS), Markéty Pekarové Adamové (TOP 09)
a dalších se o osvoboditeli Osvětimi nikdo
nezmínil. Pan Jiří Němec jistě dobře ví, co je
»cenzura mlčením«. Píše podle vzoru: Americ-

ká armáda osvobodila Buchenwald a vyhlazo-
vací tábor Osvětim byl osvobozen.

Škoda, že už neexistuje takové vyznamenání,
jako byl Čestný štít protektorátu Čechy a Mora-
va s orlicí, krátce zvaný Svatováclavská orlice.
Na takové ocenění by byl pan Jiří Němec jistě
vhodným kandidátem.

S pozdravem »Se Spojenými státy na věčné
časy a nikdy jinak!«

JJaann PPŘŘÍÍBBAAŇŇ,, lléékkaařř aa ppuubblliicciissttaa,, 
ČČeesskkýý KKrruummlloovv

MMiilloossllaavv LLAANNGGEERR,, nnoovviinnáářř,, 
SSoojjoovviiccee

NIČENÁ EVROPA
Na Ukrajinu se dodává zemní plyn

z Německa a nabízí se řešení, čím podmínit
tyto dodávky. Například Německo chce část
migrantů a migrantek z oblastí Středního

Východu přestěhovat do České republiky
a občané a občanky této republiky s tím
z velké většiny nesouhlasí. Souhlasili by
občané a občanky Ukrajiny, kdyby se větší
část migrantů a migrantek z oblastí Střední-
ho východu dočasně přestěhovala z Němec-
ka na Ukrajinu i v případě, že by to bylo
podmíněno dodávkami zemního plynu
z Německa na Ukrajinu?

EEmmaannuueell SSVVOOBBOODDAA

Vychovávání je největší
a nejtěžší problém, jaký je
možno člověku uložit.

EEmmaannuueell KKaanntt
Školství je jedna z nejdůle-

žitějších oblastí lidské činnos-
ti, o které se dnes hovoří, píše,
a především diskutuje na
všech úrovních. Včetně té
vládní. V programovém pro-
hlášení vlády se dostalo vzdě-
lávání a sport na páté místo
z 18 kapitol uvedených v pro-
hlášení, což je na první pohled
velmi příznivé. Obsah této
vládní kapitoly vzbudil znač-
nou pozornost i nevoli u rodi-
čů, žáků, studentů, učitelů škol
na všech úrovních, ale také
u široké veřejnosti. Živě

o budoucnosti školství hovoří
nejen vládní slepenec pěti
stran a hnutí, s výstižným
názvem Bylo nás pět z knihy
Karla Poláčka, ale též politic-
ké strany a hnutí, které se do
Poslanecké sněmovny nedo-
staly.

Odborný mluvčí KSČM pro

resort školství Ivo Pojezný
v rozhovoru v Haló novinách
ze dne 21. ledna mimo jiné
uvedl: »O to více jsem byl pře-
kvapen, že programové pro-
hlášení je mnohem více bez-
duché, plné floskulí nenachá-
zející řešení, než jsem původ-
ně předpokládal. Je to spíše
nic neříkající blábol nízké
vypovídací hodnoty.«

Vraťme se však k názvu
článku, a to ke školství včera.
Učitelky jsou na školách
v silné převaze, na prvních
stupních je dokonce 95 pro-
cent žen. O této práci přitom
dlouhá staletí jen snily, neboť
vyučovat směli pouze muži.
Učitelství byla jen výhradně

mužská práce, což od pradáv-
na souviselo s rozdělením rolí.
Žena jako strážkyně domácího
krbu se nesměla plést do muž-
ských záležitostí.

Změny nastaly v 19. století,
kdy se ženy začaly více prosa-
zovat. Tou dobou již fungova-
ly dívčí školy, které s povin-

nou školní docházkou zavedla
Marie Terezie v 18. století.
Realizace školské reformy,
formulované Všeobecným
školním řádem z 6. 12. 1774,
signalizovala zájem státu na
vzdělání veškerého obyvatel-
stva poprvé v historii. Zákla-
dem tereziánské školské refor-
my bylo vybudování škol ve
všech farních obcích. Do dějin
pedagogiky se v první polovi-
ně 19. století zapsala vzdělaná
a emancipovaná dáma, spiso-
vatelka a vlastenka Bohuslava
Rajská. V roce 1843 otevřela
soukromý dívčí ústav v Praze.
Jako učitelka byla oblíbená,
protože vyznávala demokra-
tický způsob výuky, což byla

změna oproti autoritativnímu
přístupu mužských učitelů.
Její kariéru zastavil okamžik,
když ji požádal o ruku obroze-
necký básník František Ladi-
slav Čelakovský. Bohuslava
Rajská na nabídku kývla a své
profese se vzdala. Její nástup-
kyně to měly jednodušší,
neboť zákon o obecních ško-
lách z roku 1869 otevřel
ženám cestu k pedagogickému
studiu. Musely se ovšem pod-
robit celibátu, učitelky se
nesměly vdát a mít děti.
»Františka Pláničková se jako
politička zasloužila o rovné
volební právo žen a zrušení
celibátu pro učitelky,« citová-
no z knihy Milana Syručka
Soukromí prezidentů. Učitelek
ve školách přibývalo jen
pomalu, o čemž svědčí statisti-
ka z roku 1880, podle níž jen
necelé 0,2 procenta žen vyko-
návaly kvalifikovanou práci.
Do tohoto stavu byly zahrnuty
nejen učitelky, ale také úředni-
ce a ošetřovatelky. Již v roce
1896 učilo na všech veřejných
školách Českého království
téměř 20 tisíc učitelů, z toho
pouze 28 procent žen. Eman-
cipační touhy nešlo zastavit,
ženy se na přelomu 19. a 20.
století dostávaly k dalšímu
vzdělávání a učitelek přibýva-
lo. O sto let později řešíme
opačný problém, nadměrnou
feminizaci školství. V 60.
letech vyučovala na středních
školách třetina žen, v 90.
letech už to bylo 55 procent
a v současnosti dvě třetiny.
Česká republika má v počtu
žen za katedrou prvenství
v celé Evropské unii.

Vraťme se na počátek 20.
století a seznamme se s »Uči-
telskou smlouvou z roku
1923«. Z dnešního pohledu to
bude jistě velmi poučný a zají-
mavý historický exkurs. Tro-
cha historie nikoho nezabije.

Učitelská smlouva
z roku 1923

V rámci této dohody mezi
slečnou učitelkou a výcho-
vnou radou školy, slečna uči-
telka … souhlasí s tím, že
bude vyučovat ve škole … po
dobu 8 měsíců od 1. září s pla-
tem … měsíčně.

SSlleeččnnaa uuččiitteellkkaa bbuuddee ddooddrr--
žžoovvaatt nnáásslleedduujjííccíí ppooddmmíínnkkyy::
l Neuzavře manželství, jinak
bude smlouva okamžitě zruše-
na.
l Nebude se stýkat s muži.
l Nebude vycházet z domu
mezi 8. hodinou večer a 6.
hodinou ráno.
l Nebude se courat po měst-
ských mléčných barech.
l Neopustí město bez povo-
lení předsedy školské rady.
l Nebude kouřit cigarety,
jinak bude smlouva okamžitě
zrušena.
l Nebude pít pivo, whisky
ani víno, jinak bude smlouva
okamžitě zrušena.
l Nenastoupí do kočáru taže-
ného koňmi ani do automobilu
s mužem, s výjimkou otce
nebo bratra.
l Nebude nosit ostré barvy.
l Bude nosit minimálně dvě
spodničky.
l Nebude si barvit vlasy ani
se líčit.
l Délka sukně musí končit
maximálně dva palce nad
patou.
l Bude udržovat čistotu ve
škole, zametat podlahu ve
třídě minimálně jednou denně,
mýt podlahu teplou vodou
a mýdlem jednou týdně, mýt
tabule nejméně jednou denně.

Zatopí v kamnech na dřevo
v 7 h ráno, aby byla třída
dostatečně vytopená při pří-
chodu žáků (8 hod), a jednou
denně vynese popel.

Sdělění výchovné 
rady školy:

Připomínáme rodičům, že
doma se jejich dítě musí naučit
zázračná slova: dobrý den,
dobrý večer, prosím, mohu?,
promiňte, moc děkuji.

Doma se dítě musí rovněž

naučit chovat se čestně,
nelhat, chovat se slušně, být
přesné, neříkat sprostá slova,
projevovat solidaritu, respek-
tovat své přátele, staré osoby
a profesory.
l Rovněž doma se musí nau-
čit čistotě, nemluvit s plnými
ústy, neházet odpadky na zem.
l A dále se musí doma naučit
postarat se o své věci a nedotý-
kat se věcí ostatních.
l My ve škole ho naučíme
matematiku, vědy, zeměpis,
dějepis, jazyky, tělesnou
výchovu a pouze rozvineme
výchovu, kterou dítě získalo.

Tato rigorózní učitelská
smlouva se dá jen velmi těžko
porovnávat s dnešní pracovní
smlouvou 21. století pro uči-

telky ve školách všech stupňů.
Naopak sdělení výchovné rady
školy by mohlo být aktuální,
velmi prospěšné a poučné
i pro rodiče dnešních žáků
a studentů škol všech stupňů.

Ruku na srdce, pane minist-
ře školství, mládeže a tělový-
chovy. Chtěl byste být učitel-
kou v roce 1923 a podepsal
byste takovou učitelskou
smlouvu? Jste přece pedagog
a máte jistě bohaté zkušenosti
s žáky škol ve 20. a 21. stole-
tí. Nebo by vás více zaujal

post ministra školství (počát-
kem 19. století s názvem
Ministerstvo školství a národ-
ní osvěty) za první republiky
a nahradil byste ve funkci
ministra Rudolfa Bechyně?
Troufám si říci, že určitě ne.
Jistě je pro vás mnohem při-
tažlivější a lépe placený post
ministra školství, mládeže
a tělovýchovy v současné
vládě, slepené z pěti stran
a hnutí pod vedením premiéra
Fialy. Nepochybně je vám
známo, jakého vzdělání
a jazykové výbavy dosáhli
kolegové ministři ve vaší
vládě. Vaši reakci neočeká-
vám, ani ji nepotřebuji. Plně
stačí, když se ze všech svých
politických sil a pedagogic-

kých schopností budete starat
o resort vám svěřený, o blaho
pedagogů všech stupňů škol
a vědomostní úroveň žáků
a studentů. K tomu vám přeji
hodně zdraví, trpělivosti,
elánu, selský rozum a štěstí při
výběru náměstků a poradců ve
čtyřletém vládním angažmá.

V příštím pokračování člán-
ku se zaměřím na dnešní úro-
veň školství a jeho problémy,
radosti a starosti.

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aauuttoorr

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
aauuttoorrůů,, mmoohhoouu bbýýtt rreeddaakkččnněě kkrráácceennyy
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Školství - včera, dnes a zítra

Vybrané články 
z Haló novin
na internetu
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REDAKČNÍ SLOUPEK Válka Hodnot 
Už přesně nevím,

kde jsem tohle slyšel
nebo četl, ale přesně
to s nadhledem

vystihuje současnou globální krizi mezi
Východem a Západem. Ano, tohle je glo-
bální válka o hodnoty. Zvrácený Západ
pod vlajkou lidských práv prosazuje své
hodnoty, po nichž zůstávají miliony mrt-
vých, zkáza ekonomická a sociální,
neváhá lhát a slabší státy vydírá, zneuží-
vá třeba k válce proti Ruské federaci. Ať
už jsme to my nebo pobaltské státy, či
Ukrajina. Válka je pro kapitalismus jen
způsob, či prostředek, jak dosáhnout
svých cílů. Zde je to jasné, Ruská federa-
ce se stává více a více suverénní a dikto-
vat si nechce nechat. 

Například Minské dohody, které jsou
klíčem k zásadnímu řešení a porážce
neonacistické líhně současné moci na
Ukrajině. Lidé mi píší, nebo se i osobně
ptají, bude válka? Říkám jim, že se
domnívám, že NE, ale západní politici se
o to opravdu vehementně snaží. Vyřešili
by si totiž na delší dobu své velké, oprav-
du velké množství především vlastních

vnitřních problémů. A tak provokují jak
prostřednictvím armády, tak různými
teroristickými akcemi uvnitř svobodných
republik. Celosvětová média vytvářejí
informační hysterii strachu, a přitom za
to nenesou žádnou odpovědnost. Přitom
strach vyvolávají na objednávku, zatím-
co děti s matkami z DNR a LLR se musí
kvůli tomu evakuovat až do sousední
země. Diverzanti dokonce nechali na sil-
nici opuštěné auto plné výbušnin a měli

ho vyhodit do povětří, až okolo pojedou
evakuované děti s matkami. Co tohle
může být za lidské zrůdy? Kolik nenávis-
ti a cynismu v nich je, nebo kolik dostali
za tuhle zvrácenost zaplaceno? 

Premiér Fiala v nedělním televizním
pořadu OVM ocenil, že Evropská unie je
sjednocená, a připustil válku v Evropě.

Fiala je přesvědčen, že režim Vladimira
Putina hledá záminku, jak na Ukrajinu
zaútočit, a proto jsou ruská vojska na
hranicích s Ukrajinou. 

Ten člověk je buď úplně mimo, nebo
lže společně s celou sjednocenou evrop-
skou unijní politickou garniturou. Ostat-
ně jako už mnohokrát. A ještě k těm hod-
notám. Co je na tom, že Rusko chce
uchovat tradiční hodnoty včetně zásad-
ních morálních hodnot a odmítá přijímat

zvrácené machiavelistické principy ze
Západu, kde je odjakživa společenskou
normou, že se nerozeznává dobro od zla.
Nakonec nechme to na Rusech samot-
ných. Rusové jako národ mají výhodu:
jsou nejbohatší na světě co do zdrojů
a co do lidskosti.

RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO  

Mediální válka
Mám pocit, že kdyby válku vedli informá-

toři a mainstreamoví novináři, tak se tu již
všichni brodíme v kalužích krve. Zatím si 
(o víkendu) mocní jen hrají své vysoké hry
a bombardují se informacemi o velikosti
a připravenosti svých… vojsk. A zaručený-
mi zprávami o tom, kdy to šílenství tedy
začne.

Mezitím ale probíhají mnohé menší bitvy,
které ale reálně ovlivňují životy každého

z nás. Na jedné straně stojí ostře vybavení, vždy nabití, a pevně
instruovaní propagátoři mainstreamu, na straně druhé bojují hle-
dači pohledu z druhé strany, alternativních zdrojů informací
a faktů a propagátoři umlčovaného či ignorovaného
»contrastreamu«. 

Naše noviny stojí samozřejmě na té druhé straně. Vždyť také
stojí za stranou (nebo před stranou), která nejen vlivem main-
streamu skončila mimo hlavní hru. Jedním z důvodů je, že main-
stream má výhody bohatších zdrojů těch správných a zaruče-
ných informací a má také mnohem větší zdroje pro zveřejnění
a zviditelnění. A tím myslím ekonomické, že. Kdo má finance,
má moc ovlivňovat i veřejné mínění. Kdo peníze nemá, může se
jít leda klouzat, tedy brouzdat na web a šířit informace jen mezi
své věrné. A bohužel náš hlavní akcionář jako hlavní lodivod
dostal ránu. Navíc mnozí z lodi utekli hned s prvním povolebním
nárazem, jiní dohlodávají své zásoby, než loď opustí, a najdou se
jistě i tací, kteří vědomě či nevědomě za potlesku mainstreamu
vyhlodávají další díry do trupu, aby šla loď ke dnu rychleji.

Každopádně ale nevidím hned vše černě. Snad čtenáři oceňu-
jí, že i přes nesnadné dny noviny vycházejí dál, snaží se být stále
aktuální a zajímavé a snaží se přinášet informace, které jinde
nejsou, nebo se o nich nemluví. Nejen na papíře, ale i na webu
ihano.cz. Sami straníci si schválili a potvrdili, že deník je důle-
žitý a musí zůstat zachován. Jde nám přece o společnou věc,
myšlenku.

Doba ale minimálně nejistá je. Ovšem v nejisté době vznikají
zajímavé podněty. Například na nově svolané redakční radě opa-
kovaně zaznívalo, že by se do chodu novin měli skutečně více
zapojovat členové a sympatizanti strany. Vysvětlím: novináři
jsou něco jako kuchaři. Aby napsali něco dobrého, musejí mít
i dobré ingredience – tedy informace. A věřím, že strana má
moudré a vzdělané lidi, kteří mohou pomoci. Máme 14 hlavních
ministerstev, dnes dokonce 18 vládních představitelů s úřady.
Máme 14 krajů. Kdyby odborníci za každé ministerstvo (tedy
něco jako stínová vláda) dali každý zajímavou informaci jen jed-
nou za týden a stejně tak každý kraj, můžeme mít minimálně 
čtyři originální zprávy denně! Ano, chce to skutečně osobní
zapojení, čas a práci s hledáním problémů, nesrovnalostí či
nepravd vládnoucích elit, ale věřím, že to stále má smysl.
Dokonce víc, než kdy dřív. Je potřeba bojovat a nevzdávat se!
Mediální válka jede na plné obrátky a zvítězit může jen ten, kdo
neváhá se naplno zapojit! HHeelleennaa KKOOČČOOVVÁÁ

Co premiér Fiala nedoplnil…
Premiér Fiala na ČT24 15. 2. 2022,

před odletem na summit EU ke konfliktu
mezi Ukrajinou a Ruskem, probíhajícím
od listopadu 2013, prohlásil, že »pozice
EU a NATO musí být jasná, srozumitel-
ná, pevná a jednotná«. Ale už ve své poli-
tické slepotě nedoplnil, že postoj musí být
protiruský a sině negativní. 

Je potřeba připomenout rozhodnutí
»české« vlády (v uvozovkách) na konci
ledna, kdy se usnesla o darování Ukrajině
4006 kusů dělostřelecké munice ráže 152
milimetrů v hodnotě 36,6 milionu korun.
Logicky se naskytne otázka: Snaží se
tímto vláda přesvědčit českou veřejnost,
že to je náš, český příspěvek k mírovému
urovnání konfliktu dle Minských dohod?
Nebo jen přiléváme olej do ohně, který

rozdmýchal někdo jiný, a my,
Češi, máme sloužit jen jako pří-
padný kanónenfutr jako za doby
Habsburků?

Washington opakovaně tvrdí,
že Rusko vysílá k hranici další
jednotky, ale nikdy to nedoloží
důkazy. Rusové dali k dispozici
záběry, jak nakládají bojovou
techniku na železniční vagony
a vlak odjíždí do místa jejich posádky.
Amerika tvrdí pravý opak, že Rusko posi-
luje svoji účast, že jen přeskupuje své síly
u hranic. Trefně situaci glosoval prezident
Zeman slovy: »Pokud jde o americké
tajné služby, je to jejich třetí blamáž.
První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně
hromadného ničení. Druhá byla v Afghá-

nistánu, když tvrdili, že Tálibán
nikdy nedobude Kábul. No,
a třetí je teď.«

Na rozdíl od Rusů, kteří mají
své ozbrojené síly na vlastním
výsostném území, tak američtí
vojáci přilétají a posilují jejich
počet ve východním křídle
NATO. Další vojáky pakt
NATO posílá do střední,

východní a jihovýchodní části paktu, jak
uvádějí média.

A v záloze jsou ještě sankce. Na to
nesmíme zapomínat. Klasik by situaci
glosoval slovy: Quo vadis, EU a NATO?
Quo vadis, dnešní Česko? Odpověď si
musí dát každý z nás.

SSvvaattoommíírr RREECCMMAANN

Etika by neměla být prázdným pojmem
Když mi bylo šestnáct,

seznámil jsem se poprvé s defi-
nicí kapitalismu. Tehdy zněla
asi takto: Kapitalismus je spo-
lečenský systém, v němž se
prací vytváří přiměřený zisk při
respektování všech etických
pravidel. Přiznám se, že mě
taková formulace tehdy ničím
nenadchla, protože mnohem
zajímavější pro naši generaci byl plakát,
který sliboval, že už tato generace bude
žít v komunismu.

Dnes žijeme v kapitalismu, i když
mnoho novinářů nechtělo tento termín
dlouhá léta používat. A také žijeme
v době covidové, která mnohé ekono-
mické zásady pokřivuje. Jak to může
vypadat v praxi, mě přesvědčil příklad,
který bude bulvár propírat hodně dlou-
ho. A myslím si, že právem. Jsou totiž
známa konkrétní čísla, která zjistila
nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta,
když požádala Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR o informace ke covido-
vým dotacím pro firmu manželky svého
otce. Jedná se o Karel Gott Agency,
s. r. o., jejíž jednatelkou je Ivana Gotto-
vá. Podle webu Hlídač státu nejprve

969 864 Kč ve Výzvě číslo 2
a následně 352 752 Kč ve
Výzvě číslo 3. Tedy dohroma-
dy jeden milion tři sta dvacet
dva tisíce šest set šestnáct
korun českých. To není malá
suma a nelze to bagatelizovat
tím, že vztahy mezi Domini-
kou Gottovou a Ivanou Gotto-
vou nejsou už dlouhou dobu

ideální. 
Dominice Gottové se nelíbí, že firma

spravující uměleckou pozůstalost po jejím
otci vydělávala během covidu velké pení-
ze a byla neustále v zisku. Požádala podle
zákona 106 o informace, na jejichž zákla-
dě dostala firma Karel Gott Agency dota-
ce. Jedinou odloženou činností agentury
v době covidu byly dva již dříve vyproda-
né vzpomínkové koncerty v pražské O2
areně. Že tržba za ně je dost vysoká a paní
Gottová zcela jistě dotaci od státu – ať už
na pokrytí jakýchkoliv nákladů – nepotře-
bovala, napsala Rádiu Frekvence 1 Domi-
nika Gottová a vyzvala manželku svého
otce, aby peníze českému státu vrátila.
»Výzvu k vrácení peněz činím proto, že
se mi takový postup agentury, která peču-
je o uměleckou pozůstalost mého otce,

hrubě nelíbí a myslím, že by se to nelíbi-
lo ani tatínkovi,« doplnila.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček (ANO), který resort
v době vyplacení dotací vedl, přiznal, že
u žádostí ministerstvo nemohlo spekulo-
vat nad tím, kdo má lepší či horší výsled-
ky a komu dá a komu nedá. »MPO ani
stát není bankou, aby si vybíral, komu dá
a komu nedá! Samozřejmě, že to není
dobře, že se to teď takto zneužívá a cíle-
ně se to vytahuje. Víme všichni, že byla
krize a kdo byl omezen. A ti umělci byli
omezeni. Kdyby MPO nepodpořilo kul-
turní obec, tak by ty peníze nikdy nedo-
stali,« řekl k celé kauze Rádiu Frekvence
1 Havlíček. 

Zda se současné vedení ministerstva
průmyslu a obchodu k tomuto konkrétní-
mu případu vyjádří, nedokážu odhad-
nout. Nechci ani soudit, zda pravda leží
na Bertramce, či ve Finsku. Spíše vzpo-
mínám řadu známých fotografů a mode-
rátorů, kteří mě v krátkých textových
zprávách informovali o akcích, které
kvůli covidu bez náhrady odpadly. Ti, co
měli pracovní poměr, vždy odmítli, že by
chtěli nějakou kompenzaci. Což jsem jim
schvaloval. PPeettrr BBUURRDDAA

Může být některý národ nad národy?
Nedávno jsem

v jednom
komentáři četl
slova Madeleine
A l b r i g h t o v é ,
kamarádky čes-
kého exprezi-
denta Václava
Havla – cituji:
»Pokud musíme

použít sílu, je to proto, že jsme Ame-
rika. Jsme nepostradatelný národ.
Stojíme vysoko a vidíme do budouc-
nosti dále než jiné země!« 

Může však některý národ být náro-
dem nad národy? Byť vlastně ani
národem není, ale směsicí národnos-
tí, které se dostaly do »Velké země«.
A jsou vůbec Američané nepostrada-
telní? Po druhé světové válce vytvo-
řili studenou válku a všelijaké ty teo-

rie o »zatlačování«. Nikoli však
v zájmu Ameriky, ale v zájmu již
pomalu se sjednocujícího globalizo-
vaného kapitálu, který narazil na
bariéru východního bloku, jenž se
postupně začal nazývat socialistic-
kým. 

Trvalo léta, než se kapitál skutečně
globalizoval. Ekonomické potíže
plynoucí z ustrnulého způsobu řízení
a modelu, jenž měl zpočátku své
přednosti, ale postupně ho stravova-
ly, způsobovaly naopak určité za-
ostávání Východu. Nakolik to vše
bylo ovlivněno i zradou socialistic-
kých myšlenek triem Gorbačov-
Jakovlev-Jelcin a jejich »armádou
spolehlivých«, ukáže čas. V závěreč-
ném stadiu devadesátých let to zna-
menalo konec socialistických států
v Evropě a rozpad socialistického

bloku. Ideje rovnosti, tedy socialis-
mus, vzaly zasvé a propagandou
zmanipulovaní lidé se vrhli za
pozlátkem svobody. Nic nevadilo, že
přitom desetitisíce budou umírat na
chudobu a její důsledky. Skončila
studená válka. 

Spojené státy se staly jedinou
mocností světa, která »do toho
mohla mluvit«. Tehdy Jeane Kirk-
patricková, členka kabinetu prezi-
denta Reagana a velvyslankyně
USA v OSN, se pokusila prosadit
to, aby Spojené státy se opět »staly
normální zemí v normální době«,
jež sice mohla být druhým příkla-
dem, ale přestala mít světovládné
plány. Stal se však pravý opak. Pře-
vládlo ono mňačkovské »jak chutná
moc« a ona moc skutečně zachutna-
la. Ostatně globalizovaný kapitál

většinou sídlící ve Státech potřebo-
val, jak se zdokonalovaly technolo-
gie, co nejvíce dalších trhů. To
ovšem nešlo samo sebou. Proto
tolik amerických vojenských a eko-
nomicko-politických zásahů daleko
od vlastní země.

A jsme u Severoatlantického
paktu. Byl vytvořen o šest let dříve
než Varšavská dohoda a postupně
z inzerovaného »obranného« se změ-
nil na neinzerovaný dobyvatelský,
používaný v zájmu Spojených států
kdekoli, kde jsou zájmy této po svě-
tovládě toužící velmoci. Jeho členo-
vé se musí podřídit a podřizují se.
Příklady těch, kteří se nepodřídili,
jsou totiž varující, a kdo by chtěl být
obviněn jako panamský Noriega,
ztroskotat v letadle jako Dag Ham-
marskjöld anebo svržen a politicky

znemožněn jako Mosaddek? Rusko
se mezitím zmátořilo. Znovu se
dotáhlo na velmoc, a zkřížilo tak
americké plány. Přitom si »dovolilo«
exploatovat svou zem ve prospěch
svých obyvatel, i když už třeba to
jsou »noví Rusové«. Hlavní je, že si
nechce toto právo nechat vzít. A tak
NATO se rozšířilo o bývalé socialis-
tické státy a přiblížilo velmi blízko
Moskvě. Je možné se divit, že Ruso-
vé s tím nejsou spokojeni a že by
chtěli žít v bezpečí, ale nemohou,
protože americká strana neustále
postupuje krok za krokem k jeho
hranicím? To dokonce pochopil
generál Šándor a řekl to i televizní-
mu reportérovi. Jen naše vláda to
není schopna pochopit, ale jde už
opravdu o naši vládu?

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR
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Premiér Fiala je buď úplně mimo, 
nebo lže společně s celou sjednocenou 
evropskou unijní politickou garniturou. 

Ostatně jako už mnohokrát. 

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



Přístupy jednotlivých vlád se
různí, odlišné budou nepochyb-
ně i efekty. Připomeňme si v té
souvislosti myšlenku z komentá-
ře KKaatteeřřiinnyy KKoonneeččnnéé, předsed-
kyně ÚV KSČM a poslankyně
Evropského parlamentu, zveřej-
něném v Haló novinách v minu-
lém týdnu: »Ve stavu, v němž se
nacházíme, existuje jeden oprav-
du funkční nástroj, jak zajis-
tit, aby se pro domácnosti
a firmy nestalo zdražování
likvidační a zároveň ne-
uvrhlo celou zemi do dluho-
vé spirály. Tím nástrojem je
státní regulace cen energií.«

Podívejme se i v tomto kon-
textu na opatření přijatá v někte-
rých evropských zemích (řazeny
jsou podle abecedy).

Finsko
Finská vláda hodlá kompen-

zovat negativní dopady vyso-
kých cen energií prostřednictvím
subvencí a daňových úlev. Ozná-
mila to finská ministryně financí
AAnnnniikkaa SSaaaarriikkkkoovváá. Představila
soubor 17 opatření, která zahr-
nují například zvýšení subvencí
na dojíždění do práce, dočasné
zrušení daně z nemovitosti pro
zemědělce či podporu úvěrů na
investice ke zlepšení energetické
efektivity domácností. »Dopady
(drahé energie) na nás jsou
například u nákladů na topení
a elektřinu relativně nižší než
v řadě jiných členských zemí
Evropské unie. A to díky skuteč-
nosti, že nejsme tak závislí na
zemním plynu, jako mnozí jiní,«
upozornila Saarikková.

Francie
Francouzský premiér JJeeaann

CCaasstteexx loni oznámil, že kvůli

stoupajícím cenám benzinu stát
jednorázově přispěje motoristům
částkou 100 eur (2500 Kč). Přís-
pěvek se bude týkat lidí s nižšími
a středními příjmy, dosáhne na
něj zhruba polovina Francouzů.
Růst cen pohonných hmot je ve
Francii obzvlášť citlivým téma-
tem od roku 2018. Tehdy vyšlo
do ulic hnutí žlutých vest, které

zprvu protestovalo právě proti
zdražování pohonných hmot
a postupně přerostlo ve větší
projev nespokojenosti s vládou
a ekonomickou nerovností.
Vláda také chce zastropovat
ceny elektřiny pro spotřebitele.
Francouzské vládě patří 84 %
energetické společnosti EDF
a v polovině ledna jí nařídila,
aby prodávala více levné jaderné
energie konkurentům, růst ceny
elektřiny tím chce omezit na
čtyři procenta.

Chorvatsko
Chorvatská vláda připravila

balík opatření v hodnotě 4,8
miliardy kun (15,5 mld. Kč),
který má kompenzovat negativní
dopady rostoucích cen energie
na domácnosti i podniky. Chor-
vatský premiér AAnnddrreejj PPlleennkkoo--
vviićć uvedl, že díky vládním opat-
řením se v Chorvatsku ceny
elektřiny zvýší maximálně o 9,6
% a ceny plynu maximálně o 20
%. Vládní opatření zahrnují
mimo jiné trvalé snížení sazby
DPH u plynu a tepelné energie
na 13 z 25 %. U plynu navíc
sazba dočasně klesne až na pět
procent, a to v období od začát-

ku letošního dubna do konce
března příštího roku.

Itálie
Italská vláda schválila balí-

ček opatření v hodnotě osmi
miliard eur (téměř 195 mld.
Kč) na podporu ekonomiky.
Podle agentury Reuters to sdělil
premiér MMaarriioo DDrraagghhii s tím, že
záměrem je ochránit spotřebite-
le a podniky před rostoucími
cenami energií a pomoci auto-
mobilovému sektoru. Vláda
plánuje strukturální opatření

pro skladování
a zvýšení domácí
produkce plynu.
Obce získají podpo-
ru na pokrytí doda-
tečných nákladů

vzniklých rostoucími cenami
energií. Prostředky dostanou
i sportoviště a koupaliště, která
byla nejvíce postižena kombi-
nací protiepidemických opatře-
ní a vysokých účtů za elektřinu.
Kabinet pomocí balíčku podpo-
ří také automobilový průmysl.
Letos mu pro přechod na ekolo-
gičtější vozy přidělil 800 milio-
nů eur. Od následujícího roku
po dalších osm let se pak pod-
pora zvýší na jednu miliardu
eur každý rok. Pobídky se
nebudou týkat elektromobilů,
zdůraznila agentura APA.

Maďarsko
Maďarská vláda již loni roz-

hodla stanovit na přechodnou
dobu strop cen pohonných
hmot. Po dobu tří měsíců tak
nemohou ceny benzinu a nafty
překročit 480 forintů (zhruba 
33 Kč) za litr. Premiér VViikkttoorr
OOrrbbáánn již naznačil, že se plat-
nost stanoveného stropu pro
ceny pohonných hmot prodlou-
ží. Ve snaze zmírnit dopad infla-
ce na obyvatelstvo vláda před
časem také nařídila snížit ceny
šesti základních potravin
a zavedla limity na ceny energií

a hypoték. Orbánova vláda již
během svého prvního funkčního
období v letech 2010 až 2014
snížila ceny elektřiny a plynu
pro domácnosti. Později Maďar-
sko ve snaze o zajištění levnější
energie několik rozvodných
společností zestátnilo a snížené
ceny pro domácnosti od té doby
zůstávají v platnosti.

Německo
Spolková vláda minulý rok

snížila povinné odvody do fondů
na obnovitelné zdroje ze 6,5 na
3,72 eurocentu za kWh. Navíc
uvolnila 130 mil. eur (3,17 mld.
Kč) na jednorázovou pomoc níz-
kopříjmovým domácnostem.
V lednu ministr hospodářství
a ochrany klimatu RRoobbeerrtt
HHaabbeecckk také oznámil, že
Německo pomůže firmám, na
které doléhají vysoké ceny ener-
gií a kde hrozí problémy energe-
ticky náročným odvětvím. Tzv.
uhlíkové smlouvy, které v zása-
dě kompenzují firmám vyšší
náklady na bezuhlíkovou výro-

bu, Německo mohou vyjít hru-
bým odhadem na půl bilionu eur
(12,2 bil. Kč).

Polsko
Polský premiér MMaatteeuusszz

MMoorraawwiieecckkii v lednu představil
druhý balík opatření, která mají
zmírnit dopady rostoucí inflace.
Opatření zahrnují dočasné sní-
žení sazeb DPH u pohonných
hmot a potravin. Některé kroky
vláda představila již dříve. Sou-
částí balíku je snížení sazby
DPH u základních potravin na
nulu ze standardních pěti pro-
cent. U pohonných hmot DPH
klesne na osm ze standardních
23 %. Opatření podle něj při-
praví rozpočet o 15 až 20 mld.
zlotých (až 108 mld. Kč).

Rakousko
Také Rakousko v lednu před-

stavilo soubor opatření, která
mají pomoci domácnostem čelit
rostoucím nákladům na energie.
Celková hodnota těchto opatření

činí zhruba 1,7 mld. eur (41,6
mld. Kč), uvedl rakouský kanc-
léř KKaarrll NNeehhaammmmeerr. Téměř
všechny domácnosti v Rakousku
v rámci těchto plánů obdrží jed-
norázový příspěvek 150 eur
(téměř 3700 Kč).

Slovensko
Slovenská vláda se minulý

týden dohodla s největším
výrobcem elektřiny v zemi, spo-
lečností Slovenské elektrárne
(SE), na dodávkách elektrické
energie za ceny, které jsou
výrazně nižší než současné ceny
na trhu. Vláda výměnou za
dohodu s firmou ustoupí od plá-
novaného zvláštního zdanění
podniku. Slovenské elektrárne
v příštích dvou letech dodají
elektřinu v ceně zhruba 61 eur
(1490 Kč) za megawatthodinu,
což je na úrovni regulované ceny
pro slovenské domácnosti na
letošní rok. Tržní ceny elektřiny
s dodávkami na příští rok se
pohybují na úrovni zhruba 149
eur (3640 Kč).
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VLÁDA ČR JAKO JEDNA
Z MÁLA NEDĚLÁ PROTI

RŮSTU CEN ENERGIÍ
VŮBEC NIC.

TTéémměěřř ččttvvrrttiinnaa ČČeecchhůů ssttaarrššíícchh 5555 lleett
vvůůbbeecc nneeppoouužžíívváá iinntteerrnneett aa ddvvěě ppěěttiinnyy
jjeejj vvyyuužžíívvaajjíí jjeenn ppřříílleežžiittoossttnněě.. PPrraavviiddeell--
nnýýmmii uužžiivvaatteellii jjee 3355 pprroocceenntt ssttaarrššíícchh
lliiddíí,, vvyyppllýývváá zz pprrůůzzkkuummuu aannttiivviirroovvéé
ffiirrmmyy AAvvaasstt..

Ve věku od 55 do 60 let internet
nepoužívá 17 % lidí, ve skupině osob
starších 75 let je to 39 %. Pro 71 %
z nich je internet příliš složitý a dvě tře-
tiny se obávají kyberhrozeb. Zhruba 
85 % těch, kteří síť nevyužívají, si myslí,
že internet nepotřebuje.

Na druhou stranu však z lidí, kteří si
na internetu příliš nevěří, jich pětina
uvádí, že jim jejich nedostatek schop-
ností v digitálním světě vadí. Starší lidé
také často uvádějí, že by si používání
internetu uměli představit, pokud by jim
někdo pomohl.

»S používáním internetu bojuje
zejména věková skupina nad 60 let, a to
jak muži, tak ženy. Problém mívají už
s výběrem správného zařízení a softwa-
ru. Správné nastavení soukromí, zpro-
voznění zařízení a připojení k wi-fi jsou
pak pro mnohé nepřekonatelné překáž-
ky, stejně jako pravidelná údržba,«
uvedla bezpečnostní ředitelka Avastu
JJaayyaa BBaalloooo.

Ve světovém srovnání jsou na inter-
netu nejaktivnější zástupci starších
generací v Rusku, Velké Británii, Japon-
sku a na Novém Zélandu, zatímco
v Brazílii, Francii, Mexiku a Španělsku
používají starší lidé internet pouze zříd-
ka nebo vůbec. Ze všech lidí, kteří inter-
net nepoužívají pravidelně, jej 88 %
nepoužilo nikdy v životě.

Kromě toho se 69 % dotázaných ne-

uživatelů považuje za příliš staré na to,
aby internet používali, pro 60 % z nich
je příliš drahý a 38 % jej zcela odmítá.
Zatímco 27 % neuživatelů si umí před-
stavit, že by začali internet používat, pro
73 % starších Čechů a Češek to nepři-
chází v úvahu. Z těch, kteří si na inter-
netu příliš nevěří, pětina dotázaných
uvádí, že jim jejich nedostatek sebedů-
věry v používání internetu vadí, a 43 %
všech respondentů dodává, že by s on-
line aktivitami uvítali pomoc rodiny či
přátel.

Průzkum pro Avast realizoval
výzkumný institut YouGov v září 2021
v Argentině, Austrálii, Brazílii, České
republice, Francii, Indii, Mexiku, na
Novém Zélandu, v Rusku, na Sloven-
sku, ve Španělsku, Velké Británii, Spo-
jených státech amerických a Japonsku.

ZZaattíímmccoo ssoouuččaassnnáá ččeesskkáá vvllááddaa tteepprrvvee zzvvaažžuujjee,, jjaakk ssee ppoossttaa--
vviitt kk eenneerrggeettiicckkéé kkrriizzii,, aa vvllááddnníí kkooaalliiccee mmiinnuullýý ttýýddeenn zzaabbllookkoo--
vvaallaa pprrooggrraamm mmiimmoořřááddnnéé sscchhůůzzee,, nnaa kktteerréé cchhttěěllaa ooppoozziiccee
oo pprruuddkkéémm rrůůssttuu cceenn eenneerrggiiíí aalleessppooňň ddeebbaattoovvaatt,, vv řřaadděě eevvrroopp--
sskkýýcchh zzeemmíí jjiižž vvllááddyy ppřřiissttoouuppiillyy kkee kkoonnkkrrééttnníímm ooppaattřřeenníímm..

Jak vlády v Evropě čelí energetické krizi

Pozor na zaplavené ojetiny z Německa
NNaa ttuuzzeemmsskkéémm ttrrhhuu ssee

vv ppoosslleeddnníícchh ttýýddnneecchh zzaaččaallyy pprroo--
ddáávvaatt oojjeettéé vvoozzyy zz NNěěmmeecckkaa,,
kktteerréé bbyyllyy zzaattooppeennéé ppřřii zzááppllaa--
vváácchh vv lleettnníícchh mměěssííccíícchh llooňňsskkéé--
hhoo rrookkuu.. PPrrooddeejjccii nnaa nniicchh vvyydděě--
lláávvaajjíí ddeessííttkkyy ttiissíícc kkoorruunn..

Informovala o tom společnost
Cebia, která se zabývá prověřo-
váním původu vozů.

»V posledních týdnech jsme
zaznamenali v našem prověřo-
vacím systému Autotracer auta
po pojistné události, které byly
pojišťovnou vyhodnoceny jako
totální ekonomická škoda na
základě poškození letními zápla-
vami. A později byla tato zapla-
vená vozidla inzerována již
opravená na českých inzertních
portálech,« uvedl ředitel Cebie
MMaarrttiinn PPaajjeerr.

Riziko zakoupení takového
vozu zvyšuje podle Pajera sku-
tečnost, že ne vždy musí jít

přímo o podvod. Někteří pro-
dejci mohou vykoupit již opra-
vené vozidlo bez znalosti jeho
minulosti a nabízet ho zákazní-
kům bez informace, že bylo
zatopené.

Záludností zaplavených aut
podle Cebie je, že problémy

s elektronikou nebo motorem
mohou přijít i za několik měsíců
po vyčištění a vysušení auta.
Nejnáchylnějšími součástkami
je především elektroinstalace
a emisní systémy. Kontrolu je
tedy podle firmy potřeba zaměřit
zejména na kabelové svazky

a jejich spoje (konektory),
zejména v těžko dostupných
průchodech a kanálech uvnitř
karoserie.

»Pokud se do katalyzátorů či
filtrů sazí umístěných ve výfu-
kovém potrubí pod vozidlem
nebo do nádrží na palivo,
AdBlue a jiné provozní náplně
dostane kalná voda, není snadné
a někdy vůbec možné, tato místa
vyčistit natolik, aby vozidlové
systémy nadále spolehlivě fun-
govaly,« uvedl technik z firmy
Beecamsolutions.cz JJaann KKaarrnnoolltt.

Podle údajů společnosti
CarVertical se více než 63 pro-
cent ojetých vozů do České
republiky dováží právě
z Německa, následuje Belgie
s podílem přes šest procent
a USA s 5,5 %. Dovoz ojetých
aut do ČR v lednu meziročně
vzrostl o 30 % na 13 403 osob-
ních vozů.

Mimo internet je stále dost starších lidí

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- wwoorrllddaakkkkaamm..ccoomm

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– aarrcchhiivv HHaallóó nnoovviinn

PRÁCI »NA ČERNO« ROZHODNĚ

NENÍ ODZVONĚNO
Inspektoři Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) loni při kon-

trolách odhalili 3295 nelegálně pracujících. Oproti roku 2020 to
bylo o 185 víc. Mezi lidmi, kteří v ČR pracovali nelegálně, bylo
2695 cizinců ze zemí mimo EU (téměř 82 %). Zaměstnavatelům
úřad uložil pokuty za více než 190 mil. Kč. Informoval o tom
mluvčí SÚIP RRiicchhaarrdd KKoolliibbaačč. Také loni byla podle něj kontrol-
ní činnost úřadu částečně omezena kvůli pandemii. Kromě prů-
běžných kontrol se ale na nelegální zaměstnávání zaměřily i tři
mimořádné kontrolní akce. »Z celkového počtu 14 443 kontrol
provedených SÚIP v roce 2021 bylo 5222 kontrol zaměřených na
odhalování nelegálního zaměstnávání, při kterých byla oblastní-
mi inspektoráty zjištěna nelegální práce u 735 subjektů,« uvedl
Kolibač. Mezi nelegálními pracovníky bylo 312 občanů ČR
a 288 cizinců ze zemí EU. Nejčastěji šlo o Slováky, Bulhary
a Rumuny. Mezi nelegálně pracujícími cizinci ze třetích zemí
bylo nejvíce občanů Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu. Lidé pra-
covali načerno nejčastěji ve stavebnictví, zpracovatelském prů-
myslu či ve velkoobchodu a maloobchodu a při opravách a údrž-
bě motorových vozidel. Nelegálního zaměstnávání se dopouštěli
nejčastěji malí zaměstnavatelé či firmy s maximálně 250 zaměst-
nanci. Nutno dodat, že uvedená statistická data se týkají jen
odhalených případů při kontrolách. Ve skutečnosti je práce v tzv.
šedé ekonomice, tedy na černo, zcela jistě mnohem četnější.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv



Bezpečnostní rada pro uznání DLR a LLR
ČČlleennoovvéé rruusskkéé bbeezzppeeččnnoossttnníí

rraaddyy ssee ppřřii vvččeerreejjššíímm jjeeddnnáánníí
vvyysslloovviillii pprroo uuzznnáánníí nneezzáávviiss--
lloossttii ppoovvssttaalleecckkýýcchh rreeppuubblliikk
nnaa DDoonnbbaassee.. PPrreezziiddeenntt VVllaaddii--
mmiirr PPuuttiinn nnaa zzáávvěěrr zzaasseeddáánníí,,
kktteerréé bbyylloo mmoožžnnéé sslleeddoovvaatt
vv tteelleevviizznníímm ppřřeennoossuu,, pprroohhlláá--
ssiill,, žžee rroozzhhooddnnuuttíí ppřřiijjmmee jjeeššttěě
bběěhheemm vvččeerreejjšškkaa.. DDoo nnaaššíí uuzzáá--
vvěěrrkkyy ssee ttaakk aallee nneessttaalloo..

Během porady zazněly argu-
menty, že v Donbasu žije na
800 000 ruských občanů, které
je podle šéfky horní komory
ruského parlamentu VVaalleennttiinnyy
MMaattvviijjeennkkoovvéé nutné ochránit
před »genocidou«. Ukrajina
i západní země pochopitelně
odmítají, že by na Donbase ke
genocidě docházelo – nehodí
se jim to do karet…

»Před našima očima se ode-
hrává humanitární katastrofa,
reálná genocida,« řekla. »Smi-
řovat se s tím nelze. Pokud
uznání (Doněcké lidové
republiky a Luhanské lidové
republiky) problém vyřeší,
nastal k tomu čas, rozhodnutí
nelze odkládat,« dodala.

»Jsou to naši lidé. Nejen lidé
hovořící rusky, ale občané naší
země. Tento fakt nemůžeme
ignorovat,« zdůraznil bývalý
prezident a premiér DDmmiittrriijj
MMeeddvveedděěvv,, který je nyní
místopředsedou bezpečnostní
rady. Upozornil také, že větši-
na Rusů by uznání nezávislos-
ti republik na Donbase podpo-
řila. V době, kdy Medveděv
byl prezidentem, Rusko svedlo
krátkou válku s Gruzií a poté
uznalo nezávislost separatis-
tických gruzínských provincií
Abcházie a Jižní Osetie ve kte-
rých má Rusko nyní své jedno-
tky.

»Jde především o ochranu
našich občanů. Kyjev sabotuje
všechny závazky, které při-
jal,« argumentoval podle ČTK
i předseda dolní komory parla-
mentu, Státní dumy, VVjjaaččeessllaavv
VVoollooddiinn,, a vyzval Putina, aby
uznal obě lidové republiky.

»Nemůžeme lhostejně při-
hlížet, jak trápí naše krajany
a spoluobčany. Nevidím jiné
východisko,« prohlásil také
šéf ruské diplomacie SSeerrggeejj
LLaavvrroovv.. »Nemáme na výběr,
musíme je (povstalecké repub-
liky) uznat,« zdůraznil ministr
obrany SSeerrggeejj ŠŠoojjgguu..

Šéf ruské civilní rozvědky
SVR Sergej Naryškin se
dokonce vyslovil pro začleně-
ní lidových republik do Ruské
federace, ale Putin jej vzápětí
upozornil, že tato otázka není
na pořadu dne.

Vůdci obou povstaleckých
donbaských republik Denis
Pušilin a Leonid Pasečnik
včera znovu vyzvali Putina,
aby jejich nezávislost uznal,
a požádali, aby s nimi Rusko
uzavřelo dohody o přátelství
a spolupráci, a to i v obraně.
K uznání lidových republik již
dříve vybídli prezidenta také
ruští poslanci.

Rusko zpočátku dělalo vše,
aby střet mezi povstalci na
Donbase na východě Ukrajiny
a Kyjevem urovnalo mírovou
cestou, ale přesto vznikla
nynější situace, kdy »hrozí
další trestná výprava Kyjeva
na Donbas«, poznamenal
Putin na úvod porady.

Ministr zahraničí Lavrov
referoval o západní reakci na
návrhy Ruska, které se od
USA a NATO dožaduje bez-
pečnostních záruk. Západní
odpovědi podle ruského šéfdi-
plomata opomíjejí klíčové
ruské požadavky, nicméně
jsou náznaky vstřícnosti
a v rozhovorech je záhodno
pokračovat. Rusko se zejména
hodlá domáhat odpovědi na
hlavní problém, který jej zne-
pokojuje, což je především
další rozšiřování NATO na
východ.

Ministr obrany Šojgu pou-
kázal na prohlášení ukrajin-

ského prezidenta Volodymyra
Zelenského ohledně změny
postavení Ukrajiny jako neja-
derné země, což by podle
ministra bylo krajně nebezpeč-
né. »Možnosti Ukrajiny
vytvořit jaderné zbraně jsou
vyšší než Íránu či Severní
Koreje,« varoval Šojgu.

Krize kolem Ruska a Ukraji-
ny se mezitím dále vyostřuje.
Z běloruského Minsku zazně-
lo, že odchod ruských vojáků
z Běloruska (po nedávném
cvičení) bude do velké míry
záviset na stažení sil NATO ze
zemí v blízkosti Běloruska
a Ruska. Moskva a Minsk
původně deklarovaly, že spo-
lečné manévry skončí 
20. února, v neděli však bělo-

ruský ministr obrany oznámil,
že cvičení bude pokračovat.

Zároveň ale pokračují snahy
o diplomatické řešení krize.
Elysejský palác sdělil, že pre-
zidenti Ruska a USA v zásadě
souhlasili s připravovaným
summitem k tématu. Francouz-
ský prezident Emmanuel Mac-
ron v neděli pozdě večer tele-
fonicky hovořil s oběma prezi-
denty, s Putinem už podruhé
v jednom dni. Kreml uvedl, že
hovořit o konkrétních plánech
na summit je předčasné. Detai-
ly summitu má ovšem ve čtvr-
tek vyjednat šéf ruské diplo-
macie Sergej Lavrov se svým
americkým protějškem Anto-
nym Blinkenem. Ministři
zahraničí plánují setkání
v některé z evropských zemí.
Kyjev informaci o případném
setkání státníků přivítal.

Stejně tak šéf unijní diplo-
macie Josep Borrell. Unijní
ministři zahraničí ale včera
schválili poskytnutí finanční
podpory pro ukrajinskou eko-
nomiku ve výši 1,2 miliardy
eur (téměř 30 miliard korun)
a také vyslání mise vojenských
odborníků…

Ministři zahraničí Francie
a Ruska JJeeaann--YYvveess LLee DDrriiaann
a Sergej Lavrov si včera po
zasedání bezpečnostní rady
telefonovali a dohodli se, že se
v pátek sejdou v Paříži v rámci

příprav dalšího summitu
věnovaného stoupající-
mu napětí na ukrajinsko-
ruských hranicích.

Le Drian svému ruské-
mu protějšku rovněž

zdůraznil, že je třeba »co nej-
dříve« zahájit třístranné jedná-
ní zástupců Ukrajiny, Ruska
a Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě
(OBSE). »Tato schůzka je
nezbytná k tomu, aby zúčast-
něné strany respektovaly pří-
měří na kontaktní linii a vráti-
ly se k jeho dodržování,«
uvedlo francouzské minister-
stvo zahraničí. ((rrjj))

Náš mainstream o situaci na Ukrajině lže
JJaakk iinnffoorrmmoovvaall HHaallóó nnoovviinnyy nnáášš ssppoo--

lluupprraaccoovvnnííkk JJaarroommíírr VVaaššeekk,, kktteerrýý mmnnoo--
hhookkrráátt nnaavvššttíívviill úúzzeemmíí DDoonněěcckkéé lliiddoovvéé
rreeppuubblliikkyy aa LLuuhhaannsskkéé lliiddoovvéé rreeppuubblliikkyy,,
uukkrraajjiinnššttíí vvoojjááccii 2244 hhooddiinn ddeennnněě oossttřřee--
lluujjíí úúzzeemmíí oobboouu rreeppuubblliikk.. BBěěhheemm nneedděě--
llee aa ppoonndděěllíí ddookkoonnccee ttřřiikkrráátt oossttřřeelloovvaallii
rruusskkéé úúzzeemmíí.. VV ppoonndděěllíí vvjjeellaa ddvvěě uukkrraa--
jjiinnsskkáá BBVVPP nnaa rruusskkéé úúzzeemmíí,, ppřřiiččeemmžž
RRuussoovvéé oobběě vvoozziiddllaa zznniiččiillii aa zzaabbiillii ppěětt
UUkkrraajjiinnccůů..

»U nás se v mediálním hlavním prou-
du strašně lže. V podstatě všechno je

naopak! Je to tak jako vždy, jako první
střílejí Ukrajinci,« rozhořčuje se Vašek.
Podle jeho zdrojů, které pravidelně
denně sleduje, za čtyři dny Ukrajinci

zničili mnoho obytných domů v obou
republikách, filtrační stanici v Doněc-
ku, elektrické vedení v části LLR, zabi-

li dva civilisty, jednoho vojáka, dalších
několik civilistů zranili. Povstalci odpo-
vídají odvetnou střelbou.

Ukrajinští vojáci stříleli po dvou ško-
lách v Doněcku. »Jednou z nich je naše
známá 56. základní škola v Doněcku,
o níž jsem psal několik reportáží do
Haló novin a odkud pocházejí tři foto-
grafky, jejichž fotografie jsme ukazova-
li na naší výstavě. Spojil jsem se aktuál-
ně se zástupkyní ředitele této školy,
která mi řekla, že ukrajinská mina vybi-
la 25 oken v jejich školní budově,

některá i s rámy,« uvedl Vašek. Evaku-
ace z republik probíhá už čtvrtý den. Za
první tři dny bylo evakuováno 53 000
lidí, z toho 11 tisíc dětí. Muži 18-55 let
byli mobilizováni. Většina je umístěna
v Rostovské oblasti, další byli převeze-
ni vlaky do dalších oblastí Ruska.
Každý dostal 1000 rublů doma a 10 000
rublů v Rusku. Z celého Ruska plyne
humanitární pomoc běžencům. Průběž-
né informace poskytují webové stránky
Levé perspektivy levaperspektiva.cz.

((mmhh))

Kavala dál sedí
TTuurreecckkýý ssoouudd vvččeerraa zznnoovvuu

ooddmmííttll pprrooppuussttiitt ffiillaannttrrooppaa
aa ddiissiiddeennttaa OOssmmaannaa KKaavvaalluu
zz vvěězzeenníí.. VVee vvaazzbběě jjee jjiižž ččttvvrrttýýmm
rrookkeemm,, aanniižž bbyy bbyyll ooddssoouuzzeenn zzaa
nněějjaakkýý ttrreessttnnýý ččiinn.. ZZaa ttoo AAnnkkaarruu
kkrriittiizzuujjíí zzááppaaddnníí ssttááttyy.. KKaavvaalloovvoo
pprrooppuuššttěěnníí nnaařřííddiill vv rrooccee 22001199
EEvvrrooppsskkýý ssoouudd pprroo lliiddsskkáá pprráávvaa
((EESSLLPP)) aa TTuurreecckkuu zzaa nneessppllnněěnníí
rroozzssuuddkkuu hhrroozzíí aažž ppoozzaassttaavveenníí
ččlleennssttvvíí vv RRaadděě EEvvrrooppyy..

Včerejšího slyšení u soudu se
zúčastnili Kavalova manželka,
několik západních diplomatů
a také evropský španělský socia-
listický poslanec NNaacchhoo SSáánn--
cchheezz AAmmoorr,, který je zpravoda-
jem pro vztahy s Tureckem. »Je
obtížné pochopit, proč se Turec-
ko nepodrobuje rozhodnutí
ESLP, když spadá pod jeho
jurisdikci,« uvedl europoslanec.
Podle něj toto jednání »poško-
zuje pověst země« a bude mít na
Turecko dopady.

V únoru se Rada Evropy
obrátila na ESLP, aby posoudil,
zda turecké orgány naplnily roz-
sudek z roku 2019, který Anka-
ře přikazoval Kavalu propustit.
Turecko totiž orgánu, kterého je

zakladatelským státem, zaslalo
v lednu stanovisko, podle které-
ho rozsudek splnilo, ačkoliv je
disident stále za mřížemi. Tvrdí
totiž, že Kavala je ve vazbě
kvůli jinému případu, než který
posuzoval ESLP.

Turecký prezident Recep Tay-
yip Erdogan nicméně opakova-
ně uvedl, že jeho země nemíní
rozhodnutí soudu ve Štrasburku
vykonat.

Kavala byl zatčen v roce 2017
a obviněn z financování proti-
vládních protestů z roku 2013
a z podílu na údajném pokusu
o převrat z roku 2016. Hrozí mu
až doživotí. Filantrop podle
ČTK všechna obvinění odmítá.
Na začátku roku 2020 soud
Kavalu zprostil obžaloby pro
nedostatek důkazů v kauze pro-
testů z roku 2013. Po několika
hodinách na svobodě ho ale
policie opět zatkla, tentokrát
kvůli obvinění z údajného podí-
lu na zinscenovaném pokusu
části armády o puč z roku 2016.
Posléze ovšem nejvyšší soud
Kavalovo zproštění viny v sou-
vislosti s protesty z roku 2013
zrušil… ((rrjj))

Z Donbasu v posledních dnech odjíždějí rusky hovořící obyvatelé LLR a DLR, aby uchránili holé
životy před rostoucí agresí Kyjeva. ((rrjj)) FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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NEPÁLCI PROTI

»POMOCI« Z USA
VV nneeppáállsskkéé mmeettrrooppoollii KKáátthh--

mmáánnddúú vv nneedděěllii pprrootteessttoovvaallyy
ssttoovvkkyy lliiddíí pprroottii ttzzvv.. aammeerriicckkéé
ppoommooccii,, oo nníížž zzaaččaall jjeeddnnaatt ppaarr--
llaammeenntt.. DDeemmoonnssttrraannttii ssee ssttřřeettllii
ss ppoolliicciissttyy ppřřeedd bbuuddoovvoouu ppaarrllaa--
mmeennttuu aa ssnnaažžiillii ssee ddoossttaatt ppřřeess
zzááttaarraassyy zz oossttnnaattééhhoo ddrrááttuu..

Policisté je zastavovali slz-
ným plynem, vodními děly
a bitím bambusovými tyčemi.
Podle agentury AP bylo několik
zraněných na obou stranách.

Proti americké pomoci ve
výši půl miliardy dolarů (10,7
miliard korun) jsou i komunisté,
kteří patří k vládní koalici.
Podle nich podmínky spojené
s pomocí odporují nepálským
zákonům a ohrožují svrchova-
nost země. Pomoc je podle
svých kritiků součástí americké
strategie v indo-pacifickém
regionu a může Američanům
usnadnit vyslání vojáků do
Nepálu.

Ministr informací Gjánéndra
Bahádur Karki v neděli podle
ČTK návrh pomoci přednesl
v parlamentu za nespokojených
protestů opozice. Jejím členům
bránila v přístupu k ministrovi
posílená ochranka. O návrhu se
má před hlasováním debatovat
několik dní. Původně měla roz-
prava začít ve středu, ale byla
odložena kvůli neshodám poli-
tických stran a demonstracím
u parlamentu. ((rroomm))

PAMÁTNÍK

KUCIAKOVI

A KUŠNÍROVÉ
PPrroo sspprraavveeddllnnoosstt nnaa SSlloovveenn--

sskkuu jjee ppoottřřeebbaa,, aabbyy bbyyllaa vvyyvvoozzee--
nnaa ooddppoovvěěddnnoosstt ii vvůůččii oobbjjeeddnnaa--
vvaatteellůůmm vvrraažžddyy nnoovviinnáářřee JJáánnaa
KKuucciiaakkaa aa jjeehhoo ppaarrttnneerrkkyy MMaarrttii--
nnyy KKuuššnníírroovvéé..

Novinářům to řekla slovenská
prezidentka Zuzana Čaputová
u příležitosti čtvrtého výročí
vraždy zmíněné dvojice, které
připadlo na včerejšek. Odpoled-
ne byl v centru Bratislavy odha-
len památník zavražděným.

Příští týden by soud v zemi
měl opět projednat obžalobu
vůči dvěma z původního počtu
pěti stíhaných v případu Kucia-
kovy vraždy. Tři pachatelé jsou
již odsouzeni.

ZASE ZEĎ
VVllááddaa DDoommiinniikkáánnsskkéé rreeppuubbllii--

kkyy zzaaččaallaa ss vvýýssttaavvbboouu zzddii,, kktteerráá
ppookkrryyjjee ttéémměěřř ppoolloovviinnuu zz 339922
kkiilloommeettrrůů ddlloouuhhýýcchh hhrraanniicc
ss HHaaiittii.. ZZaammeezziitt mmáá mmiiggrraaccii
aa ppaaššoovváánníí zzbboožžíí,, zzbbrraanníí aa ddrroogg
zzee ssoouusseeddnníí zzeemměě,, nnaappssaallaa vvččeerraa
aaggeennttuurraa RReeuutteerrss..

Haiti i Dominikánská republi-
ka leží na karibském ostrově
Hispaniola. Mezi oběma státy
jsou však z hlediska rozvoje
propastné rozdíly; zatímco Haiti
je jedním z nejchudších států
Severní, Střední i Jižní Ameri-
ky, mezi turisty oblíbená Domi-
nikánská republika v posledních
desetiletích hospodářsky pro-
spívá i díky stabilní politické
situaci.

Obyvatelé Haiti do sousední
země utíkají před chudobou a za
prací v zemědělství nebo ve sta-
vebním průmyslu, píše Reuters.

»Přínosy pro oba národy
budou velmi významné,« uvedl
dominikánský prezident LLuuiiss
AAbbiinnaaddeerr v neděli místního
času při slavnostním zahájení
stavby v provincii Dajabón,
zhruba 230 kilometrů severozá-
padně od dominikánské metro-
pole. Hlava státu doufá, že hra-
niční zeď omezí pašování
zboží, zbraní a pomůže oběma
zemím bojovat proti organizo-
vanému zločinu.

Na 20 centimetrů silná beto-
nová zeď bude 3,9 metrů vysoká
včetně vrchní části pokryté
kovovým pletivem. Stavba zahr-
nuje i optická vlákna pro komu-
nikaci, pohybová čidla, kamery
nebo radary. Po její délce bude
rozestavěno 70 strážných věží
a 41 bran pro hlídky.

Požár nedaleko centra západoněmeckého Essenu včera v brzkých ranních hodinách z velké
části zničil rozsáhlý bytový komplex. Trojice lidí utrpěla zranění, zhruba stovku se podařilo
zachránit, kolem 50 bytů je neobyvatelných, uvedla televizní a rozhlasová stanice WDR.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

HROZÍ
DALŠÍ TRESTNÁ

VÝPRAVA
NA DONBAS.

UKRAJINCI
STŘÍLEJÍ

PO RUSKÝCH
ŠKOLÁCH.



Obě Tunisanky vzbudily
svými příspěvky, v nichž
zdánlivě bezstarostně cestova-
ly přes Středozemní moře do
italské Lampedusy a následně
brázdí Evropou a fotí se
u zdejších památek, velkou
kontroverzi. Obě si vysloužily
kritiku za »normalizaci« cesty,
jež si každý rok vyžádá tisíce
životů. Podle Mezinárodní
organizace pro migraci (IOM)
se za rok 2021 ve Středomoří
pohřešuje na 2048 lidí, od
roku 2014 je jich na 23 000.
Odborníci varují, že Saídíová
a Mahmúdová - které mají
dohromady bezmála dva mi-
liony sledujících na sociálních
sítích TikTok a Instagram -
mohou k nebezpečnému pře-
plutí inspirovat další lidi.
»Sociální média ukazují vizi
Evropy, jež není přesná,« říká
MMaatttt HHeerrbbeerrtt z nevládní orga-
nizace Global Initiative.

Tunisko
– hlavní koridor

Tunisko je hlavním korido-
rem pro migranty, kteří se ze
severní Afriky chtějí dostat do
Evropy. Jak se v kdysi hodně

oblíbené africké turistické
destinaci zhoršila ekonomická
situace - s osmnáctiprocentní
mírou nezaměstnanosti podpo-
řenou dopady covidu - zvýšily
se i snahy místních o emigraci.
Vloni úřady zadržely přes 
23 000 migrantů, kteří se sna-
žili odplout od tuniských
břehů. Je to podstatně víc než
v roce 2019, kdy bylo zadrže-
no okolo 5000 lidí. Podle Glo-
bal Initiative za tímto vzestu-
pem stojí nezaměstnanost
a nedůvěra v tuniské představi-
tele, že dokážou situaci zlepšit.
Tuniský prezident Kaís Saíd
loni v červenci dočasně poza-
stavil činnost parlamentu a při-
vlastnil si rozsáhlé pravomoci,
což vzbudilo obavu o udržitel-
nost demokracie v zemi.

Našli se i zastánci
I když si příspěvky Saídíové

a Mahmúdové vysloužily kri-
tiku, část lidí se jich na sociál-
ních sítích zastala. Dokazuje
to, že podle některých je cesta
přes Středomoří vzhledem
k narůstající frustraci ohledně
vízových restrikcí Evropské
unie (EU) jediným způsobem,
jak ze země utéci. Francie

nedávno omezila počet víz
udělených Tunisanům o 30
procent a Alžířanům a Maro-
čanům o 50 procent. Krok
zdůvodnila nedostatečnou
spoluprací při navracení ile-
gálních migrantů z Francie
zpět do jejich domoviny. Mah-
múdová během dvoutýdenní
karantény kvůli covidu v ital-
ském zadržovacím středisku
uvedla, že je s riziky cesty sro-
zuměna. K přeplutí moře ji prý
ale »přinutily« finanční obtíže
a nemožnost získat víza. 
»V Tunisku jsem si nic nena-
šla,« uvedla v on-line rozho-
voru. »Jsem vyučená kadeřni-
ce a nemohla jsem v tomto
odvětví sehnat žádnou práci.
A když se mi to podařilo,
měsíční příjem byl opravdu
beznadějný - okolo 350 dinárů
(2630 korun). S tím nejde
vyžít. Můžete využívat veřej-
nou dopravu a koupit si oběd -
a to je všechno,« řekla.

Ve skutečnosti 
strašlivá cesta

Mahmúdová, která stejně
jako Saídíová vyrostla v rodi-
ně nižší střední třídy v pobřež-
ním tuniském městě Sfax,
vysvětlila, že stačil jeden
hovor s kamarádem kamaráda.
Potom zaplatila 4500 dinárů
(33 812 korun) za místo na
lodi společně s 23 dalšími
lidmi. Na fotkách se usmívala,
ale cesta podle ní byla strašli-
vá. »Ten strach byl neuvěřitel-
ný, moře bylo opravdu neklid-

né se spoustou velkých vln.
Na lodi jsme se pomodlili
a připravili jsme se na smrt.
Když jsme dorazili do ital-
ských vod, nemohli jsme tomu
uvěřit,« uvedla. Francouzský
psycholog WWaaeell GGaarrnnaaoouuii
uvádí, že naděje na lepší život
v Evropě je z velké části posta-
vená na »migrační lži«, kterou

přiživují sociální sítě. Lidé
vidí své krajany, jejich cestu
do Evropy a zdánlivý úspěch
a myslí si, že můžou jednodu-
še získat dokumenty, práci
a peníze. Realita je ale často
odlišná. Statistiky Evropské
komise z roku 2020 ukazují,
že míra nezaměstnanosti
v unijních státech mezi
migranty činí bezmála 14 pro-
cent, v porovnání s šesti pro-
centy u místních obyvatel.

Všechno je 
v pořádku…

»Jdou tedy k Eiffelově věži,
kde se nafotí v tričku od znač-
ky Lacoste, vyfotí drahá auta.
Rodině doma řeknou, že je vše
v pořádku,« říká Garnaoui.
Podle odborníků mají příspěv-
ky influencerek na sociálních
sítích dopad v Tunisku.
Podobné texty, videa a snímky
činí jinak příliš děsivou cestu
dostupnější, srozumitelnější,
uvádí Herbert z Global Initia-
tive. »Tato videa konfrontují
strach s vizuální realitou, kte-
rou jej mohou lidé nahradit.
Snižuje to psychickou laťku,
již je potřeba před odjezdem
překonat,« dodává.

Protest vrácených
uprchlíků

K protestu afrických utečen-
ců došlo v minulém týdnu. Na

jihu Tuniska se bouřili před
úřadem OSN a požadovali
převoz do jiných zemí. AFP
napsala, že mezi nimi byli
hlavně migranti ze subsahar-
ské Afriky vrácení z moře,
přes něž se chtěli dostat »za
lepším životem« do Evropy.
Před Úřadem vysokého komi-
saře OSN pro uprchlíky
(UNHCR) v Zarzízu se podle
ČTK scházeli k protestům
několik dní. »Máme status
uprchlíků, ale jsme na okraji
zájmu a žijeme v nelidských
podmínkách,« citovala AFP
jednoho účastníka demonstra-
ce. Ostatní volali »Okamžitou
evakuaci, nechceme zůstat
v Tunisku.« Na jejich transpa-
rentech stálo: »V Tunisku
nemáme budoucnost, jsme
v nebezpečí, kde jsou legitim-
ní práva uprchlíků?«

Subsaharští Afričané si
v Tunisku často stěžují na
slovní i fyzické útoky. Podle
tuniských statistik loni tunis-
ká pobřežní hlídka za prvních
devět měsíců roku zachytila
na moři 19 500 uprchlíků,
kteří chtěli přeplout Středo-
zemní moře. Loni se na cestě
do Evropy, zejména do Itálie,
Španělska a Řecka, trasou
přes severní Afriku a Středo-
zemní moře utopilo nebo ztra-
tilo přes 2500 lidí, uvedl
UNHCR. Okolo 60 000 lidí se
po moři dostalo do Itálie.

((aavvaa))

OOssmmnnááccttiilleettáá SSaabbíí SSaaííddííoovváá ookkrrááššlleennáá ssvvííttiivvěě rrůůžžoovvoouu rrttěěnn--
kkoouu ssee nnaa ssnníímmkkuu zz llooňňsskkééhhoo lliissttooppaadduu vvyykklláánníí zz ddřřeevvěěnnéé
llooďďkkyy.. ZZaa nníí ssee lleesskknnee aazzuurroovváá hhllaaddiinnaa kklliiddnnééhhoo mmoořřee.. NNaa
vviiddeeuu zz ppllaavviiddllaa ssee ssppoolleeččnněě ss ddaallššíímmii ddeessííttkkaammii mmiiggrraannttůů
uussmmíívváá aa ggeessttiikkuulluujjee ddoo rryyttmmuu ppooppuulláárrnníí rraappoovvéé ppííssnněě,, ppííššee
aaggeennttuurraa AAPP.. AA oo mměěssíícc ppoozzdděějjii ppooddoobbnnéé vviiddeeoo nnaa ssoocciiáállnníí ssííttěě
uummííssttiillaa 2211lleettáá ŠŠaajjmmaa bbiinn MMaahhmmúúddoovváá.. IInnfflluueenncceerrkkaa nnaa nněěmm
mmáávváá ddoo kkaammeerryy zz ppřřeeppllnněěnnéé llooddii,, nnaa kktteerréé ssppoolleeččnněě ssee ssnnoouu--
bbeenncceemm aa ddaallššíímmii mmiiggrraannttyy mmíířříí zz TTuunniisskkaa ddoo IIttáálliiee..

Migrační lži mladých Tunisanek

Šajma bin Mahmúdová a její snoubenec pózují na lodi, když 11. prosince 2021 přeplouvají Stře-
dozemní moře na cestě do Evropy. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Migranti zachránění na cestě z Afriky do Evropy FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Tradice sbírání novoročních přání se stala součástí vietnamské kultury v prvních dnech lunárního nového roku. Hbité tahy štětce, které v sobě obsahují moudré a dobré inspirace do nového roku
plného prosperity, štěstí a míru, jsou nejen mezi Vietnamci velmi oblíbené. Náš dlouholetý přítel Nguyen Quyet Tien z Prahy je nejen vynikajícím překladatelem a autorem slovníků, ale také výbor-
ným umělcem - kaligrafem, který svými kaligrafickými díly dělá už mnoho let v České republice radost nejen Vietnamcům, ale také Čechům. Vietnamská kaligrafie českou veřejnost zaujala, a to
je správné. Na snímku vlevo tvoří kaligraf novoroční přání, vpravo Nguyen Quyet Tien předává zájemci své kaligrafické dílo. TTEEXXTT aa FFOOTTOO -- ((zzaa))

Novoroční kaligrafie. Krásný vietnamský zvyk



Pozvánka do Muzea Křišťálový dotek

»Pojďte, prosím, dál…« usmívá
se spoluzakladatel muzea Dr. AAllee--
xxaannddeerr HHuuňňáátt, nyní v průvodcov-
ské roli. Již při vstupu nás, jako
jistě každého návštěvníka, zaujme
originální velkoplošná skleněná
mozaika, z jejíž oranžové plochy
vystupuje řada bíle zbarvených
otisků lidské dlaně symbolizující
motto výstavy: Křišťálová
paměť… Kustod s úsměvem dopl-
ňuje: národa.

Unikátní nápad 
českého skláře

JJaann HHuuňňáátt (41), absolvent
legendárních škol v Novém Boru
a Železném Brodě, skvělý řemesl-
ník i designér a výtvarník, přišel
svého času s neotřelým nápadem.
A to zachytit do ušlechtilého skle-
něného materiálu jedinečnost otis-
ku dlaní. Spolu se svým otcem,
shora jmenovaným Alexandrem,
rozvíjeli myšlenku až k dokona-
losti. Aby nebyly otisky samoú-
čelné a měly svou cenu, musí to
být otisky osobností. Žen a mužů,
kteří se určitým způsobem zapsali
do povědomí národa a mají nám
ve svých odkazech a činech co říci
dodnes. Inspirovat, vést, být zkrát-
ka vzorem. 

Otec se synem si před zhruba
deseti lety tedy položili kardinální
otázku: Co po nás zůstane? Co

více symbolizuje naše činy než
otisk naší ruky?

A dnes máme tedy možnost
výsledky jejich nápadu vidět na
vlastní oči.

Jak nám ve svém úvodním
slově kustod Huňát senior vysvět-
luje, muzeum svým návštěvníkům
nabízí jak audiovizuální formu

expozice s tematickým výkladem
o vzniku jednotlivých exponátů,
tak formu hmatovou – každého
z exponátů, každé ruky slavných
se můžete sami dotknout. A to
poskytuje příležitost zejména
i lidem nevidomým či slabozra-
kým. Samotným účelem tohoto
netradičního muzea je dosáhnout
ucelené sbírky otisků dlaní slav-
ných osobností k uchování důstoj-
ných artefaktů pro tzv. paměť lid-
stva.

Projekt Velikáni
Výstavní síni v přízemí muzea

kralují tři velké oválné skleněné
stoly, na nichž jsou do elipsy seřa-
zené desítky křišťálových bloků
s otisky dlaní domácích a zahra-
ničních umělců, sportovců, politi-
ků a dalších osobností zvučných
jmen. Každý exponát je vybaven
štítkem se jménem a základními
informacemi o dané osobnosti.

Alexander Huňát nás informuje
o tom, že se samotný nápad zrodil
před více jak deseti lety v Irsku,
kde Jan Huňát celé čtyři roky res-
tauroval historické vitráže gotic-
kých kostelů. Zadavatel díla,
nadšený z Janova sklářského
umění, podotkl, že díky své práci
tam vlastně na další věky nechává
svůj otisk a že by na to měl být
hrdý… Tato větička byla impul-
sem ke zrodu nápadu tvorby křiš-

ťálových otisků dlaní. A protože je
Jan šikovný a nápaditý, po návratu
domů se pustil do experimentu se
svou rukou a posléze i do výroby
samotné. Jak snadno se řekne, ale
těžko udělá…

Nejdříve to ale chtělo vymyslet
a namíchat vlastní speciální
hmotu, do níž se ruka obtiskne,

vyrobit pak formu a poté se pustit
do samotného díla.

»Skleněné odlitky rukou
nejsou ničím novým, ale Jan si
přál, aby byly do detailu vykres-
leny všechny čáry života i nedo-
konalosti dané dlaně. To byl

velký problém…« vzpomíná
průvodce na počáteční úskalí.
»Jenda techniku piloval téměř
rok a dnes je jediným sklářem
na světě takto tvořícím. Jeho
otisky rukou z českého křišťálu
mají dokonce pro svou jedineč-
nost mezinárodní ochrannou
známku.«

Pozorně si prohlížíme jeden
exponát za druhým. Co skleněný
blok, to kus určité historie v tom či
onom lidském oboru činnosti
a popularity. Plejáda slavných
jmen nemá konce. Na vlastní oči
vidíme pravačky i levačky desítek

slavných osobností z celého světa.
Václav Havel, Ringo Starr, členo-
vé kapely KISS, Karel Gott, sir
Nicholas Winton či Arnošt Lustig.
Nechybějí ani sportovci, zastou-
pení především Jaromírem
Jágrem, Věrou Čáslavskou nebo
Dominikem Haškem či horolez-
cem Messnerem a dalšími veliká-
ny.

Jako řada návštěvníků před
námi ani my neodoláme a klade-
me vlastní ruku do jedné předlohy
za druhou. Krátkým dotekem se
s nimi propojujeme na dálku –
s těmi žijícími i zemřelými. Vyba-
vujeme si je všechny, jako by stáli
vedle nás. Je s podivem, jak je cítit
každá nerovnost, rýha, ba i mozol
křišťálové dlaně. Po chviličce se
sklo ohřívá a našinec má pocit, že
do něho proudí energie ze skleně-
né ruky.

»Nejste daleko od pravdy,« při-
kyvuje Alexander Huňát. »Máme
tady jednu pravidelnou návštěvni-
ci, která si sem, dle jejích slov,
chodí dobíjet pozitivní energii
z ruky Karla Gotta…«

Vážnost okamžiku mizí ve
chvíli u exponátu, který nese ští-
tek: Jára Cimrman, vítěz celoná-
rodní soutěže o titul Největší
Čech, kdy získal nejvyšší počet

hlasů. Povedený žertík, křišťálo-
vý blok je prázdný a zbývá
k němu zezadu přiložit vlastní
ruku, abychom ji zepředu viděli
takříkajíc jako živou. Podoba
s tou Cimrmanovou je mimořád-
ně shodná…

Projekt Velcí Češi
Vzdušné horní patro muzea je

díky řadě oken báječně prosvětle-
né, takže není třeba umělých svě-
tel. Uprostřed, ve výši očí dospělé-
ho člověka, levituje po celé délce
výstavní síně skleněná deska, na
které defilují naši velikáni. Tento-
krát ale již nejsou jejich dlaně
v čiročirých křišťálových blocích,
ale designově zakomponované do
uměleckých artefaktů, s prvky či
detaily, které charakterizují danou
osobnost. Kupříkladu spisovatel
Arnošt Lustig, černé svědomí hit-
lerovských Němců, si přál mít
v objektu stylizovanou bránu do
terezínského lágru, kde prožil
řadu těžkých měsíců. Václav
Havel zase chtěl jeden ze svých
oblíbených citátů: »Naděje není
optimismus. Naděje je jistota, že
něco má smysl.«

Ke každému z objektů má náš
průvodce připravenu zajímavou
historku, často i napínavý příběh,
jak ten či onen unikát vznikal. Rád
dává k lepšímu, jak těžko se
významné osobnosti ze světa i ty
domácí nechaly k otiskům pře-
mluvit, a hlavně zastihnout vzhle-
dem k jejich zaneprázdnění
a napjatému programu. Průlomem
byla vstřícnost prezidenta Václava

Havla, jehož otisk otevřel skláři
Janu Huňátovi dveře i k dalším
osobnostem.

Ostatně o tom hovoří i krátká
videa na dvou obrazovkách
muzea. Na jedné běží technický
proces výroby otisků, na dalších
jednotlivé příběhy o tom, jak kdo
a kde se nechal zastihnout, než se
spoluprací souhlasil a otisk se
povedlo získat. Kupříkladu díky
Havlově přímluvě zprostředkova-
la německá ambasáda v roce
2012 setkání s německým expre-
zidentem Richardem von Weiz-
säckerem, otisk byl sejmut tři
roky před jeho smrtí v Berlíně,
kam za ním Jan a Alexander
Huňátovi jeli. 

Pro otisk sira Nicholase Winto-
na, zachránce stovek židovských
dětí, musel Jan do Anglie. Dalším
»úlovkem« byl velmistr šachu
Anatolij Karpov, za nímž vyjeli na
mimořádnou simultánku do čes-
kých Lidic.

Levačka je blíže srdci
Jako v daktyloskopii neexistuje

shodný otisk bříška palce, tak
i neexistuje jediný případ shodné-
ho otisku dlaně. Kupříkladu ruka
Václava Havla zaujme tím, jak je
hladká, velikostí připomínající
spíše dětskou dlaň, naopak ruka
bubeníka Ringo Starra je neuvěři-
telně mozolnatá – to od neustálé-
ho držení paliček. Těžké bylo
třeba utavit ruku hokejového bran-
káře Dominika Haška, který má
neskutečně dlouhé prsty, až to
téměř vypadá, že má o článek
navíc. Největším odlitkem, který
je v muzeu k vidění, je otisk ruky
akčního hrdiny, herce Stevena
Seagala.

Končíme s prohlídkou autentic-
kých otisků půl stovky slavných
lidí. Jsou na nich zachyceny
i nejmenší detaily, a tím jsou výji-
mečné. Všechny čáry života,
mozoly i reliéf v řadě případů
levačky člověka, který její otisk
umožnil. Proč levačky, napadá nás
závěrem. Odpověď je nasnadě: Je
blíže srdci! Více na: www.hunat-
museum.cz.

(Z připravované knihy »Za
mistry křehké krásy«)

IIvvaann ČČEERRNNÝÝ
FFOOTTOO -- MMiilleennaa MMĚĚSSTTEECCKKÁÁ aa aarrcchhiivv
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SSeevveerrooččeesskkéé LLiittoomměěřřiiccee,, kkrráálloovvsskkéé mměěssttoo ssttrrddíímm aa vvíínneemm ooppllýývvaajjíí--
ccíí,, mmáá uunniikkááttnníí aa ssvvěěttoovvěě oorriiggiinnáállnníí ttuurriissttiicckkýý mmaaggnneett.. PPoojjďďmmee ssee ppooddíí--
vvaatt nnaa jjeehhoo jjeeddiinneeččnnoouu eexxppoozziiccii.. PPřřeeddssttaavvoovvaannýý ssvvaattoossttáánneekk kkřřeehhkkééhhoo
uumměěnníí nnaajjddeemmee vv hhiissttoorriicckkéémm jjááddrruu mměěssttaa,, kktteerréé jjee jjiižž oodd rrookkuu 11995500
ppaammááttkkoovvoouu rreezzeerrvvaaccíí.. NNaaššee kkrrookkyy mmíířříí nnaa cceennttrráállnníí nnáámměěssttíí MMíírruu,, ddoo
mmíísstt ttěěssnněě vveeddllee hhiissttoorriicckkéé rraaddnniiccee ppoossttaavveennéé vvee ssttyylluu ssaasskkéé rreenneessaann--
ccee,, oobbkkllooppeennéé řřaaddoouu ggoottiicckkýýcchh ddoommůů,, kktteerréé ppaattřříí mmeezzii nneejjssttaarrššíí oobbýývvaa--
nnéé ddoommyy vv cceelléé ČČRR.. PPrroocchháázzíímmee rroommaannttiicckkoouu uulliiččkkoouu vveeddllee mměěssttsskkéé--
hhoo iinnffoorrmmaaččnnííhhoo ssttřřeeddiisskkaa aa ppoo ppáárr mmeettrreecchh ssttoojjíímmee ppřřeedd nniižžššíí bbuuddoo--
vvoouu ss ppoouuttaaččeemm,, zzvvoouuccíímm kk uunniikkááttnníí pprroohhllííddccee oottiisskkůů rruukkoouu oossoobbnnoossttíí
zznnáámmýýcchh ppoo cceelléémm ssvvěěttěě..

Sklář Jan Huňát se spisovate-
lem světového formátu, kon-
centráčníkem Arnoštem Lusti-
gem. Lustig si přál stylizova-
nou terezínskou bránu.

Fotogalerie osobností, jejichž skleněné ruce můžeme v Litoměřicích obdivovat. V popředí Alexander Huňát.



POČASÍ

DDNNEESS bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku na
většině území přeháňky, v polohách nad 500 m sněhové. Odpoledne
ubývání srážek, večer a v noci od severozápadu opět déšť, v polohách
nad 800 m sněžení. Nejvyšší denní teploty 33 aažž 77 °°CC, na jižní Mora-
vě až 99 °°CC, v 1000 m na horách kolem --11 °°CC. Čerstvý severozápadní
vítr 44--99 mm//ss, místy s nárazy 1155--2200 mm//ss. 

ZZÍÍTTRRAA bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deš-
těm nebo přeháňkami, v polohách nad 800 m, postupně nad 400 m
srážky smíšené nebo sněhové. Postupně od západu ustávání srážek
a protrhávání oblačnosti, večer až do vyjasnění. Noční teploty 44 aažž 
00 °°CC, při slabším větru zejména na východě až --22 °°CC, denní teploty 
55 aažž 99 °°CC. Čerstvý severozápadní vítr 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem
1155 mm//ss, na Moravě a ve Slezsku vítr mírný 22--55 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Ostrá žampionová polévka
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 500 g žampionů, 1 větší cibuli, 3 větší

brambory, 1 litr zeleninového vývaru, 0,5 lžičky mleté
kurkumy, 1 chilli papričku, 0,5 lžíce hladké mouky, 1 lžíci
másla, 100 ml smetany, olej, sůl, pepř a hrst zelené
petrželky.

Na oleji zpěníme najemno pokrájenou cibuli, přidáme
na plátky nakrájené žampiony, nasekanou papričku
a osmahneme. Zalijeme vývarem a přidáme na kostičky
nakrájené brambory. Z másla, kurkumy a mouky připraví-
me jíšku, kterou vmícháme, když jsou brambory měkké.
Krátce povaříme a vmícháme smetanu. Už nevaříme.
Dochutíme a ozdobíme nasekanou petrželkou. Dobrou
chuť! ZZaassllaall VVááccllaavv VVoommááččkkaa,, MMěěsstteecc KKrráálloovvéé 

((rreecceepptt čč.. 4444//2222))

Z HISTORIE

11773322 nar. GGeeoorrggee WWAASSHHIINNGGTTOONN, americký
politik, 1. prezident USA v letech 1789
až 97 (zemř. 14. 12. 1799)

11990077 nar. BBoohhuummiill ŘŘÍÍHHAA, český spisovatel
(zemř. 15. 12. 1987)

11991122 nar. EEmmiill KKOOTTRRBBAA,, český malíř a gra-
fik (zemř. 21. 2. 1983)

11993377 zemř. RReennaattaa TTYYRRŠŠOOVVÁÁ FFÜÜGGNNEE--
RROOVVÁÁ, česká tělovýchovná a sociální
pracovnice, historička umění a etnograf-
ka (nar. 31. 7. 1854)

11994422 zemř. SStteeffaann ZZWWEEIIGG, rakouský spiso-
vatel (nar. 28. 11. 1881)

11994477 zemř. BBřřeettiissllaavv FFOOUUSSTTKKAA,, český
sociolog a filozof (nar. 5. 2. 1862)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky II (1/9). Vánoční spe-
ciál. Britský seriál (2012) 1100..1155 První republika
II (7/13). Původní dobový seriál 1111..1100 Platina.
Povídka z cyklu Bakaláři 1978 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda. Magazín 
14.30 Počesku. Vraclav a Vysoké Mýto
14.40 My všichni školou povinní (7/13).

Třídní učitel. Pamětnický seriál (1984)
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (2/9).

Britský seriál (2013)
16.40 Cestománie. Bulharsko: U českého moře
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 DDíírraa uu HHaannuuššoovviicc. Vesnické drama

s prvky černé komedie je režijním
debutem Miroslava Krobota (2014)

21.49 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
2211..5500 TToommaann.

Jiří Macháček ve filmovém dramatu
z poválečného Československa, zachy-
cujícím na osudech šéfa českosloven-
ské zahraniční rozvědky přípravu komu-
nistického puče v únoru 1948. Televizní
premiéra koprodukčního snímku ČT

0000..1155 AZ-kvíz 0000..4400 Na forbíně TM 0011..2255 Zají-
mavosti z regionů 0011..5500 Sváteční slovo 0011..5555
Pohádková Dobříš 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 (3/3) 0099..2200 Římské dostihy (2/2). Britský
dokument 1100..1155 Objasněné záhady egyptských
mumií: Spiknutí křičící mumie 1111..0000 Největší
tankové bitvy: Normandie 1111..5500 Nedej se plus
12.45 Zbraně 2. světové války (3/5).

Dokumentární cyklus BBC
13.35 Tajemství 2. sv. války: Bitva o Guadal-

canal. Britský dokumentární cyklus
14.30 Hlas Ameriky – 80 let. Dokument (2016)
15.25 Sto divů světa (8/13).

Unikáty ze seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO

16.20 Zmrzlá planeta: Zemské póly. Doku-
mentární cyklus z kolekce BBC Earth

17.10 Polosvět sexklubů. Ivan Jonák.
Dokumentární cyklus o vzniku
organizovaného zločinu

18.05 Nejúžasnější díla přírody: Ledovce.
Australský cyklus

19.00 Běžkotoulky. Nejdek
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 NNěěžžnnéé kkuuřřee.

Policejní komisařka Annie Girardotová
a profesor řečtiny Philippe Noiret 
ve francouzské komedii (1978)

21.50 Zákon lásky.
Dokumentární tragikomedie o snaze
prosadit stejnopohlavní manželství

23.20 Letecké katastrofy: Osudné opomenutí.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

0000..0055 Globální termostat. Francouzský doku-
ment 0011..0000 Hříšná duše II (2/8) 0011..4400 Cesty
víry: Vévodkyně savojská 0022..0055 Sláma Františ-
ka Zusky 0022..3355 Sex místo stipendia? 0033..0000
Příběhy železné opony: Převaděčský chodník 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0088..5555 Ulice (4211). Český seriál (2022) 0099..5555
Specialisté (154). Uvnitř zvířetem. Český krimiseriál
(2022) 1100..5555 Na lovu. Kvíz 1111..4455 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VI (18).

Šestá řada amerického seriálu (1997)
12.50 Doktoři z Počátků (6). Hřbitovní kvítí.

Seriál z prostředí české vesničky (2013)
14.05 Mentalista II (10). Dokud jsi mladý.

Americký krimi seriál (2009)
15.00 Kriminálka Miami IX (7). Na háčku.

Kanadsko-americký krimi seriál (2010)
15.55 Kriminálka Miami IX (8).

Všechno nejlepší. Kanadsko-americký
kriminální seriál (2010)

16.57 Odpolední 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4212). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((1111)).. 

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

22.50 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.40 Kriminálka Miami IX (7). Na háčku.

Devátá řada kanadsko-amerického
kriminálního seriálu (2010)

0000..3355 Kriminálka Miami IX (8). Všechno nejlep-
ší 0011..2255 Mentalista II (10). Dokud jsi mladý
0022..0055 Střepiny 0022..3300 Krok za krokem VI 0033..0055
Na lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků (6). Hřbitovní
kvítí 0044..4455 Novashopping

0066..1155 Primáček: Bolek a Lolek na Divokém zápa-
dě (3, 4) 0077..0000 Nový den 0088..1100 M.A.S.H (138))
0088..4455 M.A.S.H (139). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0099..1155 DREAM TEAM – Mistři
dílny. Originální zábavná reality show 1100..3300 Jak
se staví sen – extra. Dagmar 1111..3355 Walker,Texas
Ranger VIII (3). Úkryt.Americký akční seriál (1999)
12.35 Jake a tlusťoch I (21).

Jak dlouho už to trvá.
Slavný americký krimiseriál (1987-92) 

13.35 Policie Hamburk XI (23). 666.
Německý kriminální seriál (2016)

14.35 Námořní vyšetřovací služba III (2).
Zabít Ariho 2/2.
Americký krimiseriál (2005)

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 ((116600)).. Jak vylepšit svatbu.

Janek a Týna plánují jen malou svatbu
v úzkém kruhu. Před zbytkem 
Slunečné ji chtějí utajit. Vinou Julie se
ale informace o svatbě dostane ven
a Lída začne jednat. Zmobilizuje drbny
a rozhodnou se, že Týně a Jankovi
udělají svatbu snů, jako projev vděku
za všechno, čím kdy Janek a Týna
Slunečné pomohli

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
0011..0000 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba III (2). Zabít Ariho 2/2 0033..0000 Jake a tlus-
ťoch I (21). Jak dlouho už to trvá 0044..0000 Policie
Hamburk XI (23). 666 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2211.. úúnnoorraa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,390
EMU euro 1 EUR 24,350
Maďarsko forint 100 HUF 6,811
Rusko rubl 100 RUB 27,325
Švýcarsko frank 1 CHF 23,444
USA dolar 1 USD 21,478
V. Británie libra 1 GBP 29,234
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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, 110 00 Praha 1. Nejlepší
recepty podle ohlasů čtenářů oceníme. ((rr))

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství, eko-
nomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000 Hlav-
ní zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední Radio-
žurnál – aktuální reportáže 1155..0066--2200..0000 Odpolední Radiožurnál 1166..0000 Zprávy
1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100 Rozho-
vory 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 2233..0000
Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Pet-
rem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Příběhy slavných značek. Swarovski 1188..3300
Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Hajaja. Jirka v kostce (2/7). Bubeník 2200..0000 Toulky čes-
kou minulostí 2200..3300 Jak to vidí... Iva Holmerová 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda
Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování. Karel Poláček: Vše pro firmu (1/6) 2222..3300 Noční
Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na
pokračování. James Joyce: Odysseus (21/30) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem
Caisem 2200..0000 Večerní drama. Jiří Kratochvil: Černá skříňka 2200..5544 Delibes - Wolf -
Händel 2211..1155 Akademie. Jaromír Hnilička 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Dan Bárta:
Nevinnosti světa - Mosambik 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..3300 Klenot TV 1122..4455 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1144..0000 Rosamunde Pilcher: Odstíny lásky (3/4). Osudy
členů zámožné rodiny Airdových, jejich přátel a sousedů obestírá temné tajemství...
Německo-britská romantická série (2010) 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..1100 Ostříháno.
Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Tyrkys

SVÁTEK MÁ DNES PETR, ZÍTRA SVATOPLUK

0055..5599 Dobré ráno.Ranní show České televize 0088..3300
Hádanky domů života. Liberec a Jablonec nad Nisou
0088..5555 Šťastnou cestu. Nataša Gollová v českém
filmu opěti dívenkách (1943) 1100..3300 Kavárnička dříve
narozených (1987) 1111..2200 Písničky na zítra (1964)
1111..3355 Planeta záhad:Tajuplné obrazy
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Hasiči naší doby
13.00 Putování za muzikou. Jožka Šmukař

představí soubor Valaška (2015)
13.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem.

Vzpomínky, které nás vrátí 
do osmdesátých let

14.40 A tančím dál ...
Galavečer k 70. narozeninám taneční
legendy Vlastimila Harapese (2016)

15.55 Písničky z obrazovky. Melodie konce
osmdesátých let 20. století (1987)

1166..1100 PPřřiicchháázzeejjíí bboossíí. Nezralost. Televizní
cyklus o ženách, které se vyrovnávají
s neplánovaným těhotenstvím (1981)

17.15 O poklad Anežky České. Soutěž (2000)
17.50 Salón Eliott III. (9/10). Britský seriál (1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5555 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Méně pravidel, ale o to více

humoru přináší silvestrovský speciál
populárního soutěžního pořadu (1998)

21.00 Na vlnách Gustava Broma a jeho
zahraničních přátel (1970)

22.10 Salón Eliott III. (10/10).
Závěrečný díl britského seriálu (1993)

2233..0055 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2233..1155 CChhiirruurrggiiee. Televizní povídka (1988)
23.45 Hádanky domů života
0000..1155 Tajemství proutěného košíku (11/13).
Tajný výlet 0000..4400 Tajemství proutěného košíku
(12/13). Bratři 0011..1100 O poklad Anežky České
0011..5500 Rajské zahrady. Podzámecká zahrada
v Kroměříži 0022..1100 Planeta záhad:Tajuplné obra-
zy 0022..2255 Sváteční slovo
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Šťastnou cestu

Přicházejí bosí FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

OOtteevvíírraaccíí ddoobbaa 
Pondělí: 9.30 – 16 hodin
Úterý: 9.30 – 16 hodin
Středa: 9.30 – 16 hodin
Čtvrtek: 9.30 – 16 hodin
Pátek: 9.30 – 14 hodin
Polední pauza 12.00 – 13.00 hodin

Tel. 222 897 320
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
vážené soudružky, vážení soudruzi,

dnešní pozdrav začínám
takto ze široka, protože už
tento pátek si my, čeští
a slovenští komunisté,
budeme připomínat den,
který ve své době předurčil
směřování naší země na
budoucí desetiletí. Tím
dnem je VVííttěězznnýý úúnnoorr, začá-
tek snah o vybudování soci-

alismu v Československu.
Vítězný únor ovšem nespadl z nebe. Předchá-

zelo mu mnoho historických událostí, které
nutně musely vyústit ve společenskou a politic-
kou změnu ve směřování Československa. Opo-
jení čerstvě získanou samostatností byli Čecho-
slováci ochotni první republice odpustit mnohé.
Hlavně ti majetní. Do chudiny, která se dožado-
vala zlepšení svých podmínek, střílelo četnictvo.
A v zájmu právě těchto neprivilegovaných
mužů, žen a dětí vznikla KSČ, připravená bojo-
vat za ně na všech frontách. A dokázat to měla
škodolibostí dějin v záhy vypuknuvší druhé svě-
tové válce. A obstála. Když do rukou gestapa
padl první ilegální výbor KSČ, okamžitě se zro-
dil druhý. A pak třetí. Komunisté se nikdy
nevzdali. A právě touhle svojí houževnatostí,
spolehlivostí, prolidovou orientací a touhou po

sociální spravedlnosti si KSČ získala přízeň pro-
stých lidí. Těch lidí, kteří se nechtěli vrátit pod
drtivá kola prvorepublikového kapitalismu. Lidí,
kteří byli zklamaní zradou západních spojenců,
zklamaní Mnichovem.  Skončila válka a lidé
měli chuť a touhu budovat společně lepší svět
pro všechny, nejen pro ty bohaté a mocné. To se
potvrdilo ve volbách roku 1946, kdy KSČ získa-
la silný politický mandát. A protože nelze
v jedné vládě stát rozkročený mezi touhou obno-
vit kapitalismus a budovat socialismus, dostavi-
la se politická krize. Rozhodující slovo pronesli
sami pracující, kteří opakovaně spontánně vyšli
do ulic na podporu KSČ. Dne 24. února 1948
proběhla generální stávka, které se zúčastnilo na
2,5 milionů lidí. Den poté prezident Beneš pode-
psal komunistický návrh na rekonstrukci vlády
a KSČ tak byla svěřena vedoucí úloha ve spra-
vování republiky. Tento den byl tehdy pravém
vyhlášen dnem Vítězství československého pra-
cujícího lidu a jako takový si jej dnes připomí-
nám. Zároveň věřím, že přijde doba, kdy naše
země bude opravdu patřit těm, kteří se na jejím
rozkvětu podílejí svou každodenní prací, a ne
zahraničnímu kapitálu a několika nabubřelým
paňácům, kteří, byť zvoleni, mají mandát zastu-
povat všechen lid velmi slabý. BBuuddoouuccnnoosstt ppaattřříí
nnáámm!!

Dobové materiály k Vítěznému únoru najdete
na stránce fb.me/viteznyunor1948

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Nesmrtelný Jan Skácel
Nedávno, 7. února, jsme si připomněli sté výročí narození

Jana Skácela. Rodák z obce Vnorovy na jižní Moravě (další sla-
vnou osobností této nevelké obce byla vedle něj nacisty zavraž-
děná studentka a odbojářka Maruška Kudeříková) patří právem
k našim nejuznávanějším básníkům. Za druhé světové války byl
totálně nasazen jako stavební dělník v Rakousku. Po osvoboze-
ní se věnoval publicistické a literární tvorbě a vydal nespočet
básní, v nichž se objevují různé náměty, zejména ale poezie
všedního dne. Motivy z krajiny moravského venkova, vážné
a hluboké myšlenky, ale třeba i veselé básničky pro děti. Ač byl
levicově zaměřený a členem KSČ, pro svou prostořekost, žerty
a kritiku se dostával do konfliktů s oficiálními úřady a na asi 10
let měl zakázáno publikovat. »Ubývá míst, kam chodívala pro
vodu / starodávná milá / kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou / aby se napili z dlaní / voda
je dárkyně života a voda je krásná / voda má rozpuštěné vlasy /
chraňte tu vodu / nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd...«

Na Skácelovy verše můžete narazit přímo při procházkách
krajinou. To je moc dobře, verše jsou nejblíž, jak mohou být,
prostředí, které Jana Skácela inspirovalo po celý život a do kte-
rého se rád vracel. Výše uvedený úryvek z patrně nejslavnější
básně Modlitba za vodu (již mj. zhudebnil a proslavil soubor

Hradišťan) shlíží do malebného přírodního parku v lázeňském
městě Karlově Studánce. Vytesaný je do plastiky s názvem Bílá
Opava. Jeho verše zdobí i historické Masarykovo náměstí
v Jihlavě, v reliéfu na OD Prior. 

A jelikož je za dveřmi jaro, je nanejvýš vhodná doba připome-
nout i méně veselé svědectví z pomníku bitvy u Starkoviček
z roku 1945: »Včely se rozlétaly z úlů po práci / a mnoho bylo
na Moravě jara / a přece umírali ještě vojáci / postele u cest smrt
jim ustýlala / velké a mnohé překročili řeky / na tancích nesli
hvězdná znamení / vzpomínka trvá, bude trvat věky / jak slova
vytesaná v kameni.«

V takových básních, jaké psal Jan Skácel, nachází člověk útě-
chu i inspiraci pro různé životní chvíle. Když pochybuje, verše
mu zas a znova připomínají, kolik krásy je na světě, stačí se jen
rozhlédnout. A třeba ani tak vážné téma jako smrt nezní v jeho
podání nijak strašně. Je to jen »služebná, která vám dá napít
vody z hliněného džbánu, abyste smyli popel dní i všechnu trý-
zeň« (báseň Ukolébavka). A i s ní se už potkal. Ale pokud se
říká, že se autor stává nesmrtelným skrze své dílo, tak jako by
Jan Skácel žil stále. 

AAddaamm RROOKKOOSS,, ZZOO KKSSČČMM VVrrbbnnoo ppoodd PPrraadděěddeemm
FFOOTTOO -- MMoorraavvsskkéé zzeemmsskkéé mmuuzzeeuumm  

22. února 2022

na úterý VIZE mladých

Vláda Petra Fialy před-
stavila návrh rozpočtu pro
rok 2022, v této chvíli stát

hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu. To
mimochodem není pro zemi, která by se měla pro-
investovat z nejhlubší krize od jejího vzniku, žádná
ideální situace. Před volbami koalice SPOLU
garantovala, že škrty ve státním rozpočtu nedopad-
nou na lidi, realita je samozřejmě jiná. Vláda seškr-
tala 14 miliard na platech za státní pojištěnce.
KSČM prosadila v minulém volebním období
navýšení plateb za státní pojištěnce, aby tak
zachránila české zdravotnictví, které nás drží nad
vodou po dobu celé pandemie. Pravicová vláda se
nebojí vzít peníze pojišťovnám, které si mohly
vytvořit vatu pro případ další, nebo pokračování
stávající krize.  Seškrtala i 8,8 miliard za platy stát-
ních zaměstnanců. Vláda se sice snaží lidem tvrdit,
že státní zaměstnanec, rovná se byrokrat, realita je
ale taková že drtivá většina těchto peněz měla jít na
platy ve školství, policejním sboru a armádě. Tedy
opět do oblastí, bez kterých bychom pandemii
nezvadli. A v neposlední řadě 15,4 miliard na kapi-

tálových výdajích. Vláda se očividně nepoučila z
éry Miroslava Kalouska, který zaškrtil v době
finanční krize českou ekonomiku tak, že pak zao-
stávala za tempem ekonomického růstu celé Evro-
py. Pravice chce opět omezit investice, a to právě v
době, kdy potřebujeme nastartovat silný ekono-
mický růst, který se pak samozřejmě odrazí i v pří-
jmech státního rozpočtu. 

Opravdu komické je poslouchat vychloubání
pana premiéra o tom, jak mají schodek rozpočtu
o 100 miliard menší. Absolutní číslo je 97 mili-
ard, čekal bych, že vláda, která zdraží jízdné seni-
orům a studentům, aby ušetřila směšných 1,8
miliardy, nebude takto zaokrouhlovat. Navíc už
se pan premiér nezmiňuje, že si pomohli 20 mili-
ardami z tzv. inflačních příjmů, které stát vybere
na daních kvůli vysoké inflaci. Nový ministr soci-
álních věcí pan Jurečka zase hlásá, jak je vláda
sociální, když počítá s mimořádnou valorizací
penzí pro seniory, která vyjde na 21 miliard.
Nevím, jestli tomu pan předseda KDU-ČSL, jako
odborník na zemědělství, nerozumí, nebo spoléhá
na hloupost lidí. Mimořádná valorizace v půlce

roku je při tak velké inflaci daná zákonem a vláda
ji zaplatit musí!! 

Hnutí ANO a ODS se hádají o jednotky miliard.
Strukturální deficit rozpočtu, způsobený zejména
kvůli daňovému balíčku, který odhlasovali právě
občanští demokraté s hnutím ANO, dosahuje podle
některých odhadů až 200 miliard. Řešení našeho
zadlužení se nachází na příjmové stránce. Musíme
se podívat, kdo nese daňové břemeno. Není spra-
vedlivé, aby zaměstnanci nesli většinu tohoto bře-
mene, zatímco nadnárodní korporace, banky a
digitální firmy odváděly své zisky do daňových
rájů. Pokud nepřistoupíme k řešení této situace
zavedením daní pro tyto subjekty, nezbude nám nic
jiného, než privatizace sociálního a zdravotního
systému. Trochu se obávám, že s tím ale tato vláda
počítá. Podfinancované zdravotnictví chce vláda
řešit zavedením tzv. připojištění, lidé si tak budou
moci za lepší zdravotní péči připlatit. Vláda místo
toho, aby zajistila co nejlepší péči pro všechny,
chce vytvářet občany druhé kategorie podle toho,
kolik peněz mají v peněženkách. Další cestou, kte-
rou vláda může jít, aniž by změnila daňovou struk-

turu, je privatizace toho mála, co ještě zbylo v
rukou státu. Koneckonců ministr financí Stanjura
nezakrýval své přání prodat ČD, a paní předsedky-
ně TOP 09 Pekarová zase nechápe, proč by měl
stát provozovat pivovar. Poslední měsíce nám při-
tom ukazují, jak je zásadní, aby stát kontroloval
alespoň strategické podniky. Zatímco například
Maďaři mohou regulovat cenu plynu a nasmlouvat
si jeho dodávky přímo s dodavateli, Česká republi-
ka si vinou privatizace takový komfort dovolit
nemůže. Recept na boj s obrovskými deficity je
zkrátka zvyšování daní. Nikoliv ale ve formě zda-
nění práce či spotřeby, které je u nás jedno z nej-
vyšších v rámci zemí OECD, naopak se musíme
zaměřit na zdanění kapitálu a majetku, které je u
nás příliš nízké. Bohatí tak dále bohatnou na úkor
většinové společnosti. To prosím nejsou fráze,
které by patřily do minulého století, takhle má
vypadat moderní, sociálně spravedlivá společnost.
Ostatně v západním světě, ke kterému se současná
vláda hrdě hlásí, je takováto daňová progrese běž-
nou praxí. 

OOnnddřřeejj SSTTRRNNAADD,, OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee 

Rozpočtové škrty, které dopadají na lidi,
neřeší problém zadluženosti státu



Střípky z teorie 1122

Pětašedesát let kritiky historicismu  
»Historicista může vývoj společnosti

pouze vykládat a všelijak mu napomáhat;
jeho vlastní stanovisko však zní, že vývoj
nemůže změnit nikdo.«

Touto provokativně přeformulovanou
Marxovou jedenáctou tezí k Feuerbacho-
vi vstoupil v polovině 50. let 20. století do
metodologického sporu s odpůrci otevře-
né společnosti rakouskobritský myslitel
Karl Raimund Popper. Učinil tak jistě
v dobré víře strhnout přívětivou škraboš-
ku filosofiím považovaným z hlediska
liberalistického étosu za myšlenkové pod-
houbí utopií a totalit. V případě analýzy
marxistického myšlení se však ukázaly
limity jeho vlastních ideových předsudků.
Roku 1957 poprvé vyšla vlivná Poppero-
va esej Bída historicismu. Filosof zde
představil ambici vymezit se metodolo-
gicky vůči směru, jenž dle něj deformuje
správný přístup k poznání ve společen-
ských vědách. Problém Popperovi činilo
zejména úzké pojímání sociologie jakož-
to teoretické historie a vytyčování kleneb
nad jednotlivými vrstvami sociálních
faktů, jež se zvou obecnými či železnými
zákony lidských dějin. Spolu s činěním
dějinných predikcí z takto dle Poppera
vyabstrahovaných pravidelností a holis-
tickou naukou označuje Popper onen pří-
stup termínem historicismus. Z dobového
myšlenkového kvasu považuje Popper za
signifikantní pro tyto postupy historicis-
mu marxistické myšlení. Dílo se téměř
okamžitě stalo předmětem teoretické
reflexe. Pozoruhodně vyhlíží velmi raná
reakce československého marxistického
myslitele Karla Kosíka, jenž už o pět let
později věnoval rozsáhlý prostor proti-
popperovské argumentaci ve svém klíčo-
vém díle Dialektika konkrétního. Kosík
kritiku opatřil nejen pojmenováním limitů
hayekovského metodologického indivi-
dualismu, k němuž se Popper hlásí, nýbrž
i formulací kontramodelu, na němž se
pokouší obhájit marxistické postupy.
Vzor konkrétní totality představuje jed-
nak obhajobu marxovské epistemologie
a z ní vyplývající vědecko-filosofickou
nauku, jednak i svébytný způsob nahléd-
nutí dialektiky nutného a nahodilého
v dějinách. 

Věda, praxe a konkrétnost, Popper

uznává společný rys fyziky
i sociologie, totiž být druhem
poznání, který je zároveň
empirický i teoretický. Empi-
rický moment spočívá ve
smyslu ověřování pomocí
poznatelných faktů a zkuše-
nosti, a skrze teoretický
dochází k vypracování meto-
dy z těchto faktů pro univer-
zální použití. Tuto pravdu his-
toricisté deformují připojením teze
o možnosti nalézt takto objektivní zákony
historie. K jejich formulaci bychom dle
Poppera potřebovali znát absolutně
všechna sociální fakta, což by sociologii
degradovalo na pouhou teoretickou histo-
rii, tedy čistě nazírací disciplínu. 

Popper zde věc staví velmi jednostran-
ně. V marxistickém smyslu, kde se teorie
poznání a praxe podmiňují, nelze hovořit
o ambici uzřít absolutní pravdu. To je
dáno relativitou veškerého lidského vědě-
ní, které lze získat pouze skrze myšlení či
vědu. Ovšem jednotlivec, jemuž je
v počitcích dána hmotná realita nezávislá
na jeho vědomí, má schopnost vyvíjet čím
dál přesnější snímky této reality a přibli-
žovat se objektivní pravdě o neživé či živé
přírodě. Pro poznání společnosti toto platí
rovněž. Chápání všeho doposud poznané-
ho v jednom strukturovaném celku před-
stavuje odlišný postoj, než připouštět
nemožnost jakéhokoliv pevného poznání,
aniž by se veškerý materiál nečlenil do
uzavřeného a neměnného systému.
Nejsme-li si vědomi parciálních hledisek
určitého jevu, neznamená to naši nezávis-
lost na již solidně prozkoumaném obec-
ném hledisku. 

Sama svoboda tedy nakonec není osvo-
bozením od nutností, je výrazem pozná-
vání strukturálních či objektivních podmí-
nek a přizpůsobování těchto určitým úče-
lům skrze praxi. Částečně může dávat
Popperovi za pravdu Marxova poučka
z předmluvy ke Kapitálu, v níž se hovoří
o urychlení, ne však přeskočení nutných
stádií vývoje, a to navzdory nalezení
zákona vývoje. Popper akcentuje její dru-
hou část a z první si dopomáhá »záko-
nem«. Tato věta však nemá ráz teoretický,
nýbrž agitační. Správně sice hodnotí citát

jako druh fatalismu, ovšem
mýlí se v tom, že mu připisu-
je pasivizující ráz. Naopak,
akcent na nalezený a pojme-
novaný vývojový zákon,
který nakonec přivodí konec
kapitalismu skrze jeho vlastní
rozpory, má charakter ryze
aktivistický a jeho účelem
bylo dodat sebevědomí revo-
lučním organizacím První

internacionály. Problémem se sice může
zdát mísení agitační a teoretické polohy,
obě jsou však v textu snadno rozpoznatel-
né. Železné zákony dějin a leninské poku-
šení z nemožnosti uchopit společenskou
realitu strukturovaně, bez pomoci vědec-
ké abstrakce, vyplývá dle Poppera záro-
veň neuskutečnitelnost vynalezení vzorce
pro dění v přírodě či lidské historii, jenž
by měl charakter zákona. Historicistický
omyl prý spočívá v odvození pravidel
kauzality z fyziky. Zkoumá-li fyzik
navzájem do sebe narážející částice
hmoty, sociolog-historicista pojímá za
nejdůležitější sledovat nejobecnější kate-
gorie v sociálním poli na sebe reagující,
například národy či třídy. U těchto druhů
poté objevuje jejich hnací sílu nebo
zájem, přičemž zkoumání rezultuje
v nalezení pevných, opakujících se záko-
nů společenského dění. Právě ona víra ve
»svrchovanost« dějinných sil představuje
slepou uličku historicismu. Takto vyjádře-
no jde samozřejmě o jednostranně idealis-
tický a zavrženíhodný pohled na dějiny.
Základní poučka historického materialis-
mu, vyjádřena tezí o vědomí odráženém
bytím, nám může pomoci vymotat se
z něj. 

Popperova kritika navozuje dojem
vyfantazírovaného dogmatu nadvlády
obecného nad konkrétním, v tomto přípa-
dě navíc – vzpomeňme na neoficiální rok
vzniku eseje, který se do jejích tezí vepsal
– s glajchšaltující »stalinistickou« myto-
logií v pozadí. Ve skutečnosti lze v přípa-
dě hledání a poznávání obecnějších pravd
o dějinném vývoji hovořit v marxistickém
smyslu pouze jako o jízdním řádu, který
je produktem »odvrácené strany dějin«,
marxistických a komunistických teoreti-
ků, kteří vyhodnocují hmotné podmínky

osvobození neprivilegovaných v kapita-
listickém systému. Analýza kapitalismu
a jeho společenské formace neměla být
dle Marxe protknuta spekulací a prázd-
ným moralizováním, ba naopak, co nej-
chladnější rozbor situace podává argu-
mentační sílu i pro stranické stanovisko,
které je přítomno, ať již více či méně
explicitně, u každého sociálního vědce.

Často omílaný pětifázový proces zavr-
šený komunistickou společností spočívá
na mnohem subtilnější analýze, než Pop-
perem vystavený vzorec univerzálního
pojítka jednotlivých epoch, který histori-
cista vyznává sám o sobě. Historii všech
dosavadních společensko-hospodářských
formací lze sice vyjádřit zkratkou o ději-
nách třídních bojů. Není však možné
zastřít jednak primát individuální i kolek-
tivní praxe, bez kterého by tvorba dějin
z principu nebyla možná, a jednak vliv
této činnosti na tvorbu obecnějších
mechanismů kupříkladu ve výrobě či
institucích. Ty jsou poznatelné společen-
skou vědou a mohou být interpretovány
ve prospěch či neprospěch té či oné spole-
čenské teorie. Myšlenkové systémy vždy
vznikají v prostředí třídní či diskursivní
hegemonie, nelze je tedy brát za rezultát
zkoumání čistého rozumu či zjevenou
nadstranickou pravdu. 

A jak to bylo s pozitivní logikou vývo-
je během uskutečňování první a nejnaděj-
nější socialistické revoluce v dějinách, té
ruské říjnové? Vzpomeňme na Leninův
dopis členům Ústředního výboru bolše-
vické strany v předvečer 7. listopadu,
zejména zvolání o dějinách nepromíjejí-
cích revolucionářům promarnění situace,
což byl výmluvný pokyn k zahájení revo-
luce. Lenin a bolševici se tehdy postavili
proti drtivé většině »střízlivých« analytiků
v socialistickém hnutí, kteří trvali na přís-
ném dodržování logiky stádií vývoje – pro
ruské socialisty bude nejlepší dokončit
spolu s buržoazií demokratickou revoluci
a nechat po ní teprve uzrát podmínky pro
tu socialistickou. Lenin se rozhodl konat
pravý opak, čili využít obrovskou nespo-
kojenost mas s Kerenského režimem
a vleklou válkou, rebelii v armádě a anar-
chii ve státních poměrech obecně pro
rázný krok směrem k uchopení moci.

Popperův marxistický historicista by se
zcela jasně přiklonil na stranu odosobně-
né »logiky dějin« a nechal revoluční situ-
aci vyhnít. Lenin, vědom si skutečnosti,
že existuje možnost opřít se ve všeobe-
ném zmatku o reálné společenské síly
v riskantním pokusu o uchopení moci,
situace plně využil a obrátil »objektivní«
třídní dominanci v Rusku na stranu prole-
tariátu. Právě zde plně porozumíme
Engelsově tezi o poznané nutnosti v praxi
– nejen logika objektivního vývoje, ale
výhradně její sepjatost s naléhavými kon-
krétními podmínkami dávají rezultát his-
torické situace. 

Leninovo pokušení zůstalo Popperově
kritice zahaleno. Jen ideologie Výše nastí-
něným historickým exkurzem se vracíme
zpět ke Kosíkovi. Jedině strukturovaný
a pojmenovaný význam celku může
dodat kontext a vztah jednotlivým fak-
tům. Popperovské poznání, vycházející
z kvantitativně uspořádaných, v celku
neuchopitelných, izolovaných faktů, je
v přímém protikladu s dialektickým způ-
sobem poznání, které izolované fakty jed-
nak umisťuje do kontextu celků a jednak
tyto celky jednotlivými fakty konkretizu-
je. Toť stanovisko Kosíkovy konkrétní
totality. Náhled Popperem zastávaného
kritického racionalismu na marxistické
myšlení se ukázal být dostatečně limitují-
cím již v době svého vzniku. Zejména
důraz na izolovaný rozum jakožto posled-
ní instanci při vyhodnocování faktů,
a z něj vyplývající tvorbu teorií jakožto
jedinečných tvrzení, namísto objektivní
reflexe přírody a společnosti, vyprovoko-
val Karla Kosíka i jiné k obraně marxismu
a komplexního, dialektického pojímání
světa. Dnes se situace od vydání Poppero-
vy vlivné eseje mnoho neliší. Když Fred-
ric Jameson zkraje 90. let hovořil o post-
modernismu jakožto kulturní logice pozd-
ního kapitalismu, všímal si i souvislosti
mezi proměnou vědeckého myšlení čím
dál více zavrhujícího velké komplexní
teorie a stranickost, a novým neoliberál-
ním uspořádáním ekonomiky, apelujícím
na individualismus a nestranný expertní
pohled. Mějme tedy na srdci slova klasi-
kova: to je čistá ideologie! 

JJaann BBOODDNNÁÁRR

Nikdo rozumný neničí to, co před
ním druzí úspěšně postavili

Levici spojí jedině Marx a víra v socialismus 

V marasmu
dnešního uhní-

vajícího kapitalismu, který je o nejen
krizi v rámci ekonomického cyklu, jako
i o krizi společenského vědomí, a hlav-
ně především o krizi celého systému
vůbec, nelze přehlédnout, jak se nám
komunistům dosud nedařilo optimálně
reagovat v rámci celého levicového
hnutí na nové podmínky. Sebekriticky
sám přiznávám, že ač chci psát pro lepší
budoucnost společnosti, často to může
vypadat jako stará konzervativní rétori-
ka komunistů z minulého století, bez
vlastního myšlení. Bezpochyby dnes
vědecké poznání o motivaci chování

a jednání osob v politické oblasti pokro-
čilo nebývale dopředu, a je z čeho se
učit pro další politickou práci. Umět
ovládat vykořisťované ve společnosti je
dnes dovedeno skutečně do mistrovské
podoby, přesto Machiavelliho Vladař, či
Le Bona Psychologie davu tím nejsou
popřeny. 

Položme si otázku. Skutečně toto
vědecké poznání k politickému myšlení
lidí překročilo analýzu třídně sociální
struktury provedenou marxismem?
V čem mohou být autoři vědeckého
poznání o motivaci chování a jednání
osob v politické oblasti lepší? Jak
mohou být nápomocni v řešení konkrét-

ních problémů týkajících se vývoje spo-
lečnosti, a tím i života lidí? Lépe je tomu,
kdo v aktivní politické práci odmítl teo-
rii pracovní hodnoty, a přidal se tak
k mainstreamu buržoazní ideologie? 

Ne, stále platí, že současná společnost
je třídně vykořisťovatelská, takže při sle-
dování toků té nadpráce vydřené z dělní-
ků (a to včetně vědců) a proudící mezi
různými skupinami buržoazie, jsme
stále u zdroje poznání o společnosti.
Vždyť právě tak mohu určit, které skupi-
ny jsou zájmům neprivilegovaných lidí
nejnebezpečnější a se kterými je nutno
se především demokraticky a humánně
poprat (je-li to možné). Pracuji-li s teorií

pracovní hodnoty, lze objasnit mnoho
věcí z reality, včetně příčin a východisek
z krize. Tím nepopírám, že je nutná hlu-
boká znalost vědeckého poznání o moti-
vaci chování a jednání osob v politické
oblasti. Nelze však, aby se jen na ni
upřela naše veškerá pozornost. Je nutná
specializace, vzájemná spolupráce mezi
jednotlivými nositeli znalostí. Každý
z nás, co chtějí pracovat nejen pro udr-
žení svého bytí, tak jako na politickém
vědomí, má jen 24 hodin v jednom dni.
Znám mnoho mladších členů strany,
kteří se snaží živit ve svých občanských
zaměstnáních, tak jako se probojovávat
ke skutečnému jádru projektu komunis-

mu i při svém neustálém existenčním
ohrožení sebe i svých rodin polistopado-
vou demokracií. Čest jejich práci!

Já sám patřím k mase proletariátu
dnešní doby, tak jako politicky patřím
k názorovému proudu v KSČM, který je
hluboce nespokojen se stavem KSČM,
s tím, jak dosud mizerně využívala
nemalého levicového potenciálu, který
je kolem ní seskupen, a zejména s tím,
jak přeopatrně se stavěla k otázce kritiky
prvního historického pokusu o alternati-
vu ke kapitalismu a k projektu nového,
tentokrát již životaschopného socialis-
mu. MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK,, ppřřeeddsseeddaa 
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V posledních letech, a v posledních měsících
o to intenzivněji, odehrává se v politických kru-
zích diskuze o možnosti sjednocení nebo alespoň
spolupráce širší levice. Už dopředu je ale z této
diskuze vyloučena KSČM a o komunismu jakož-
to cíli proklamované spolupráce levice se mluví
jen velmi opatrně. Na pořadu dne je spíše demo-
kratický socialismus nebo něco jako sociální smír.
Nejsou to tedy snahy o sjednocení levice na mar-
xistických základech, jde spíše o iluzorní předsta-
vu těch, kteří podlehli klamu, který šíří dnešní
mocní, tedy že kapitalismus s pár sociálními
záplatami může fungovat i v jejich prospěch. A to
se mocným velmi hodí. Neshody na levici o tom,
co je vlastně cílem levicového hnutí, zda revoluč-
ní změna nebo okamžité zlepšení podmínek živo-
ta v současném systému, vedou jen k dalšímu tříš-
tění revolučních sil a ukolébání pracujících v před-
stavě, že jejich život v kapitalismu není až tak zlý.
Ke snížení rizika, že budou pracující pošilhávat po
alternativním systému nebo se dovolávat návratu

socialismu, pomáhá si současná garnitura neustá-
lým špiněním myšlenek komunismu i zkušenosti
budování socialismu v Československu 1948-
1989. Na tuto antikomunistickou propagandu pak
nekriticky naskakuje i podstatná část levice, a zne-
možňuje tím její skutečné sjednocení. Nad tímto
problémem se koneckonců zamýšlí už Marx
s Engelsem v Komunistickém manifestu, když
mluví o bbuurržžooaazznníímm ssoocciiaalliissmmuu:

»Jistá část buržoazie by ráda odpomohla sociál-
ním neduhům, aby zajistila trvání buržoazní spo-
lečnosti. Sem patří ekonomové, filantropové,
humanitáři, správci pečující o blaho pracujících
tříd, organizátoři dobročinnosti, členové spolků
proti týrání zvířat, zakladatelé abstinentních spol-
ků, pokoutní reformátoři nejrozmanitějšího druhu.
Socialističtí buržoové chtějí podmínky existence
moderní společnosti, ale bez bojů a nebezpečí,
které z nich nezbytně vyplývají. Přejí si existující
společnost, ale bez živlů, které ji revolucionují
a rozkládají. Chtějí mít buržoazii bez proletariátu.

Buržoazii se zdá svět, v němž panuje, pochopitel-
ně nejlepším ze všech světů. Buržoazní socialis-
mus zpracovává tuto útěšnou představu ve více-
méně ucelený systém. Když se obrací k proletari-
átu s výzvou, aby uskutečnil její systém a vtáhl do
nového Jeruzaléma, pak v podstatě jen žádá, aby
proletariát v nynější společnosti zůstal, ale odložil
své nenávistné představy o ní. 

Druhá, méně systematická, ale praktičtější
forma tohoto socialismu se snažila dělnické třídě
zošklivit každé revoluční hnutí, dokazujíc, že jí
nemůže prospět ta neb ona politická změna,
nýbrž jen změna materiálních životních poměrů,
ekonomických poměrů. Ale změnou materiál-
ních životních poměrů nemíní tento socialismus
nikterak odstranění buržoazních výrobních vzta-
hů, které je uskutečnitelné jen revoluční cestou,
nýbrž administrativní reformy, které by byly pro-
vedeny na podkladě těchto výrobních vztahů,
a tudíž by nic neměnily na vztahu mezi kapitá-
lem a námezdní prací, nýbrž by v nejlepším pří-

padě zmenšovaly náklady buržoazie na její pano-
vání a zjednodušovaly by její státní hospodář-
ství.« 

Musíme si uvědomit, že drobné zisky plynoucí
ze zdánlivě sociální politiky současných vlád
(zvýšení důchodu, sleva na jízdném,…) sice zlep-
šují okamžitou situaci těch, kterých se týkají,
ovšem záhy jsou kompenzovány ztrátami, a to lec-
kdy vyššími (zdražení energií, neuvěřitelná infla-
ce,…) a člověk se dostává do spirály frustrace
a obav z budoucnosti. Je tedy zřejmé, že buržoaz-
ní socialismus – dnešním jazykem řekněme politi-
ka záplatování kapitalismu – neřeší dlouhodobé
socioekonomické problémy společnosti, jen je
oddaluje, a tím i násobí. Pokud nechceme zajít tak
daleko, že se masy vzbouří v nastalé revoluční
situaci, je nejvyšší čas začít seriózní diskuzi
o systémových změnách napříč celým levicovým
spektrem, a to na základech marxismu a se společ-
ným cílem, kterým je socialismus. 

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Tento týden byl pro mě opravdu
divoký. Nic moc jsem ve víru
rekonstrukce nestíhal. Také jsme
bohužel musel hodně jezdit autem
po Praze, což tedy rozhodně nepat-
ří k mým oblíbeným činnostem,
obzvláště od té doby co to vedou
kluci pirátští. Tak nějak v pozadí
jsme vnímal, že se Američané
a jejich spojenci pořád hrozně
třesou na novou válku, ale zdá se,
že Ukrajincům a Rusům se do vzá-
jemného vraždění v zájmu nadná-
rodního kapitálu moc nechce.

Místo toho jsme raději myslel na cyklisty. Víte, mě to vlastně přijde
celé nefér. Ten boj řidičů a cyklistů na silnicích mi připadá jako
uměle vytvořený konflikt. Udělat někde na magistrále cyklopruh,
který nikdo nikdy nepoužije, protože to je pro všechny dost o hubu
a pak se v Bruselu vytahovat, kolik cyklostezek ročně postavíme, je
myslím pro současné politiky dost typické. Přitom představa, že má
Praha funkční síť cyklostezek, která nekoliduje s automobilovou
dopravou, ale opravdu k ní vytváří pohodlnou alternativu mě jako
příležitostnému cyklistovi a častému řidiči, připadá jako skvělý
nápad. Víc lidí na kole a míň v autech je přece vítězství i pro řidiče,
ne?! Místo toho nás ale politici ženou do zbytečné kulturní války
tím, že řidičům komplikují už tak složitou dopravu nesmyslnými
cyklopruhy a povinností dodržovat přehnaný odstup a cyklistům
naopak vytvářejí takové cyklostezky, které je doslova vhánějí pod
kola aut. Přitom všichni chtějí to samé. Dostat se v klidu a pohodě
z bodu A do bodu B bez újmy a strachu. Cyklisté a řidiči chtějí mír
a bratrské soužití. Možná to chtějí úplně všichni bez ohledu na to,
jaký dopravní prostředek využívají k přepravě po městě, nebo jestli
mluví rusky nebo ukrajinsky. Možná, že v dnešní době je víc válek
vytvářeno uměle někým, kdo na tom chce buď vydělat nebo odvést
pozornost od opravdu závažných problému. Ale jak říkám, měl jsem
toho tenhle týden nějak moc a nad velkými světovými problém jsem
se zase tolik nezamýšlel.

Prohraný únor
Při 74. výročí převzetí

moci komunistickou stra-
nou v naší zemi si musíme
položit otázku, proč Vítěz-
ný únor po 41 letech pro-
hrál, takže z pohledu histo-
rie vlastně o žádném Vítěz-
ném únoru hovořit nelze.
V okruhu našich názoro-
vých oponentů se má obec-
ně za to, že jakákoli verze
cesty ke komunismu záko-
nitě nemůže dopadnout
dobře, ale o tom jindy. Teh-
dejší Československo bylo průmyslově
vyspělou a komunistické myšlence vět-
šinově nakloněnou zemí. Dá se říct, že
jako vyspělý kapitalistický stát jsme
měli příhodné předpoklady pro vytvo-
ření socialistické společnosti, a také
většinová volba obyvatelstva (alespoň
v českých zemích) tomu napomáhala.
V tom jsme byli jedineční jako snad
žádná jiná země světa. 

Proč se to tedy pokazilo? Dle mého
názoru bylo chybou nekritické zavádě-
ní sovětských modelů řízení v naší
zemi. Upřednostňování těžkého prů-
myslu, nucená kolektivizace i tzv. poli-
tické procesy – to všechno vychází
z nevyžádaných rad (příkazů) sovět-
ských soudruhů. Něco takového bylo
možná nutné v Sovětském svazu, niko-
li však v Československu. Po neutěše-
ných 50. letech nastal obrodný proces,
který snad mohl stávající systém refor-
movat a dost možná se stát alternativou
hodnou následování ve světovém

měřítku. Tento pokus
byl však zastaven opět
Sověty. Samostatná
cesta ke komunismu
nám byla odepřena,
byly jsme po celých 40
let pod vlivem sovětské
politiky. Jde o to, že
jsme pod tímto vynuce-
ným vlivem být nepo-
třebovali.

Vzhledem k její nega-
tivní významnosti se
u vojenské intervence

z roku 1968 na chvíli zastavme. Na
konečnou porážku režimu měla totiž
podstatný podíl. Nemylme se, na zadu-
pání Pražského jara měl eminentní
zájem západní kapitalizmus, který si
samozřejmě nepřál úspěch reformy
systému, který by byl potencionálně
úspěšnou alternativou ke kapitalismu.
Proto je oprávněné se domnívat, že
tajné služby západních mocností pra-
covaly na tom, aby přesvědčily sovět-
ské představitele o kontrarevoluční čin-
nosti v Československu, ať už formou
podsouvání nepravdivých informací
o vývoji u nás, nebo spíše podporou
kontrarevoluční činnosti přímo v naší
vlasti. Tak či tak to byla chyba tehdej-
šího vedení, a proto bychom neměli
dopustit, aby nám opět vládl Slovák
(Skála na hrad!). 

Geopoliticky je pak porážka socialis-
mu vlastně celkem logickou záležitostí.
Jistě k tomu přispěly chyby sovětského
bloku, ale chyb se dopouštěl i Západ.

Smutná logika vývoje spočívá v tom, že
když bude jeden hodný a druhý zlý, tak
ten zlý má mnohem větší šanci hodného
zničit, neboť se ničeho neštítí a nemá
žádné morální zábrany (na zbrojení
není vskutku nic chvályhodného).
A protože o peníze jde až v první řadě,
tak velkou chybou východních ekono-
mik byla jejich nekonkurenceschopnost
a nedostatek inovací. I při sebelepší
snaze o dobré hospodaření je přiroze-
ností člověka při neexistenci tlaku ve
formě konkurence zakrnět. To se proje-
vilo výrazným technologickým zaostá-
váním a nedostatečným zásobováním
spotřebním zbožím východního bloku.
Stav životního prostředí byl neutěšený,
ale na rozdíl od kapitalistického zřízení
nebylo účelem přírodu bezostyšně
vydrancovat, prostě se na to kašlalo. To
samé se dá říci o bytovém a jiném
nemovitém fondu – ale zase, stavěly se
dostupné byty a v centrech měst bydle-
li lidé. 

Ohledně lidských práv a svobody měl
minulý režim jistě také své nedostatky.
Trend byl ale takový (a v 80. letech
akceleroval), že se míra svobody
postupně zvyšovala. Nyní jsme bohu-
žel svědky směřování přesně opačného
(kde se zastaví?). 

Snad nebudu mluvit jen sám za sebe,
když tvrdím, že jsme se jako komunisté
z našich chyb poučili, a že tudíž jedno-
značně odmítáme více či méně postup-
né omezování a pošlapávání svobod
v dnešní době. DDaavviidd MMIIKKEEŠŠ,, 

ččlleenn ZZOO KKSSČČMM VVooddňňaannyy

Na 25. února připadá 81. vý-
ročí počátku Únorové stávky
v Nizozemsku, kterou zorgani-
zovala tehdy německými oku-
panty zakázaná Komunistická
strana Nizozemska jako odpo-
věď na protižidovské pogromy
pořádané Němci a Nizozem-
skými kolaboranty.

Nizozemsko bylo nacistic-
kým Německem dobyto
v květnu 1940 a na jeho území
byl okupanty ustanoven Říšský
komisariát Nizozemsko.
K moci se v zemi dostali místní nacističtí
kolaboranti, jejichž polovojenská jednotka
začala napadat židovské čtvrti v Amsteroda-

mu. Dne 11. února 1941 došlo
při jedné z potyček mezi nizo-
zemskými kolaboranty a nizo-
zemskými Židy k vážnému
zranění kolaboranta Henrika
Koota, který za pár dní na jeho
následky zemřel. Okupanti
v reakci na jeho smrt uspořá-
dali protižidovské pogromy ve
městě a mezi 22. a 23. únorem
zatkli 425 Židů, kteří byli
následně deportováni do kon-
centračních táborů Buchen-
wald a Mauthausen. Z kon-

centračních táborů se po válce vrátili pouze
dva. Dne 24. února proběhlo setkání Komu-
nistické strany Nizozemska, kde byla na

následující den naplánována stávka proti
pogromům. A následujícího dne, 25 února,
stávka skutečně proběhla. Jako první se do
ni zapojili řidiči tramvají v Amsterodamu,
ale stávka se rapidně rozšířila po celé zemi
a k 26. únoru se do ní zapojilo přibližně 300
000 lidí. Únorová stávka je považována za
jediný masový protest proti deportacím
Židů organizovaný nežidy během druhé svě-
tové války. Stávka okupanty zaskočila
a během krátké doby byla v Nizozemsku
paralyzována doprava, továrenská výroba či
řada služeb, jako školství. I přes široké
zapojení však stávka neměla dlouhého trvá-
ní. Nacisté na ni odpověděli násilím a k 27.
únoru byla potlačena. Devět stávkujících
bylo okupanty zabito a řada dalších byla

zatčena. Někteří ze zatčených byli později
popraveni.

Dnes hrdinný odpor a solidaritu lidí, kteří
se zapojili do Únorové stávky, připomíná
socha dokaře v Amsterodamu, u které se
pořádají 25. února připomínkové akty. Na
rozdíl od Nizozemska se v České republice
památníky lidí zapojených do boje proti
nacismu strhávají a kolaborantům s okupan-
ty jsou pomníky stavěny. Češi ale na odpor
proti nacismu nezapomenou, ať už se konal
v jakékoliv části světa. V pátek 25. února si
proto, prosím, také vzpomeňme na ty, kteří
riskovali své životy při stávce za životy
ostatních lidí.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, 
ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

V sobotu 5. února 2022 jsme si v Duchco-
vě u památníku duchcovského viaduktu při-
pomněli 91 let od tragické události, která
zasáhla nejen pracující dělníky a horníky
v severních Čechách, ale i po celém Česko-
slovensku! Mnozí z vás jistě vědí, že 4.
února 1931 byli sprostě zavražděni - zastře-
leni v Duchcově u železničního viaduktu
četníky čtyři mladí nezaměstnaní dělníci
(tři dělníci zemřeli ihned na místě, jednalo
se o Josefa Kadlece, Josefa Studničku
a Aloise Lamače, nejmladší, teprve devate-
náctiletý dělník Antonín Zeithammer zem-
řel ještě téhož dne v nemocnici), kteří se
zúčastnili protestní akce proti snižování
mezd a masivnímu propouštění tisíců dělní-
ků a horníků napříč celým Českosloven-
skem. 

Představte si situaci, kdy se z vás ze dne
na den stane nezaměstnaný, a to vinou kapi-
talismu a jeho mechanismů, který vám pro-
stě a jednoduše nezajistí sociální jistotu
v podobě práce, musíte živit nejen sebe, ale
i rodinu, a když přijde nějaká nadějná akce
v podobě demonstrace, kdy na tento dlou-
hodobý problém chcete upozornit, tak vás
na ní zastřelí a je vám teprve 19 let. 

Toto téma je zvlášť citlivé jistojistě nejen
pro nás komunisty tady na severu i jinde
v republice, ale i pro ty, kteří mají ve své
rodině či mezi svými přáteli nějakého dělní-
ka či horníka. Severní Čechy, hnědouhelný
region, byl domovem pro mnohé dělníky,
kteří si za svou těžkou fyzickou práci
v dolech zasloužili dostatečnou odměnu,
a ne pakatel, který jim, »díky« našemu teh-
dejšímu kapitalistickému zřízení a vládě,
která tuto věc dostatečně a včas neřešila, byl

dáván. Propouštění dělníků a snižování mezd
již probíhalo delší dobu a náš stát, zaručující
svobodu a demokracii, ji tentokrát rozhodně
zaručit nedokázal. Mnozí na tuto událost
záměrně zapomínají, neboť se jim nehodí při-
znat to, že i kapitalismus a jeho mechanismy
mají své chyby a důsledkem těchto chyb

může být právě i masivní propouštění ze
zaměstnání. 

Naše tehdejší vláda vedená agrárníkem
Františkem Udržalem nedokázala, i když
o tomto problému věděla již delší dobu, najít
správné řešení. Jediné řešení, které tato vláda
našla, bylo postavení četnického kordonu

proti demonstrantům. Mnozí tehdejší před-
stavitelé, včetně prezidenta Masaryka, minis-
trů a předsedy vlády, o akci a střelbě věděli,
ale tvrdili pravý opak, ale i oni nesou část
zodpovědnosti za smrt těchto lidí! Vláda
a tehdejší její představitelé měli tento pro-
blém řešit již během předchozích měsíců

a let, ke smrti čtyř dělníků tedy nemuselo
vůbec dojít. Vláda se tehdy zaobírala pro
ně podstatnějšími tématy, než je pracující
lid, a dopadlo to tak, jak to dopadlo, smrtí
čtyř lidí! Nezapomeňme také zmínit, že
jsme to byli zase a opět jen my komunisté
jako strana (a také další vlastenci či naši
přívrženci), a ne jiná, kteří si tyto zavraž-
děné připomněli! Ostatní strany v regionu
buď o této události ani nevědí, nebo si ji
připomínat nechtějí, protože nezastupují
zájmy pracujících lidí a nevědí, jaké to je,
přijít byť jen o jediného schopného pracu-
jícího dělníka či horníka. 

Chtěl bych poděkovat těm několika
desítkám lidí, kteří se připomínky této tra-
gické události letos zúčastnili. Byli to
zástupci jak z KSČM (Teplice, Dubí,
Duchcov, Litvínov, Most, Děčín, Ústí nad
Labem, Litoměřice), tak z Klubu českého
pohraničí (Teplice, Most, Děčín), Českého
svazu bojovníků za svobodu či Levicového
klubu žen. Tato akce, kterou organizuje
každoročně OV KSČM Teplice, je právě
ukázkovou akcí, že my jako strana nezapo-
mínáme na tyto události, tvrdě zastupuje-
me pracující lid a nebojíme se je zas
a znovu připomínat a upozorňovat na ně!

OOnnddřřeejj VVAAŠŠAATTAA,, 
ppřřeeddsseeddaa ookkrreessnníí rraaddyy KKČČPP TTeepplliiccee 

aa ččlleenn KKSSČČMM TTeepplliiccee

Zájmy pracujících na prvním místě tehdy i dnes

Nizozemští komunisté proti nacismu





VYHRÁLI JSTE?

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM l LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

r SSPPOORRTTKKAA ((77.. ttýýddeenn,, 2200.. 22..)):: II.. ttaahh: 9 - 19 - 22 - 25 - 37 –
48, dod. č. 28. IIII.. ttaahh:: 12 - 16 - 19 - 34 - 42 – 49, dod. č. 40.
ŠŠaannccee:: 107 053.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY:: I. poř. bez výhry, II. poř. jedna výhra
za 1 462 728 Kč, III./58 po 18 250 Kč, IV./2621 po 538 Kč,
V./44 542 po 105 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. poř. jedna
výhra za 1 462 728 Kč, III./43 po 24 616 Kč, IV./2061 po 684
Kč, V./38 809 po 121 Kč. ŠŠaannccee: I. poř. bez výhry, II. poř.
jedna výhra za 100 000 Kč, III./30 po 10 000 Kč, IV./239 po
1000 Kč, V./2151 po 100 Kč, VI./22 526 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2200.. 22.. vveeččeerr)):: 3 – 12 – 19 – 21 – 27 – 29
– 33 – 34 – 36 – 37 – 45 – 46 – 49 – 51 – 59 – 60 – 64 – 67 –
74 – 78. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 259 340. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 27.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2211.. 22.. ppoolleeddnnee)):: 2 – 3 – 7 – 16 – 18 – 23
– 25 – 26 – 31 – 35 – 39 – 51 – 53 – 56 – 57 – 62 – 70 – 75 –
78 – 80. ŠŠaannccee mmiilliioonn: 006 778. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 56. 

((BBeezz zzáárruukkyy))

Mountfield využil zaváhání Ocelářů

Zaváhání Indiánů využili hráči
Českých Budějovic, na čtvrté
místo Škody už jim schází pouze
jediný bod. Zlín díky úspěchu
proti Olomouci stáhl na dně tabul-
ky manko na Kladno na 12 bodů.

Mountfield potvrdil proti Ško-
dovce výbornou formu a po šesté
výhře za sebou Ocelářům v sou-
boji o Prezidentský pohár, určený
vítězi základní části, odskočil.
Hradec měl už po první třetině tří-

brankový náskok. Čistým hattric-
kem řídil výhru útočník Kevin
Klíma. Motor porazil Brno 3:1.
Vyhrál osmý z posledních devíti
zápasů, v domácím prostředí
uspěl poosmé za sebou a opět
výrazně posílil šanci na první
čtyřku. Na Plzeň ztrácí jediný

bod, má navíc zápas k dobru.
Dvakrát se prosadil útočník Mar-
tin Hanzl, u jehož jména je i vítěz-
ný gól.

Bílí Tygři zvítězili na ledě Třin-
ce 4:2 a až na čtvrtý pokus v sezo-
ně s Oceláři v repríze posledního
finále bodovali. Hosté vedli po tre-
fách Jana Ordoše a Jakuba Rych-
lovského už v deváté minutě 2:0
a ještě jim rozhodčí neuznali třetí
gól kvůli postavení útočícího hráče

v brankovišti. Domácí
jen dotahovali. Sparta,
rovněž ještě usilující
o první čtyřku, podlehla
Vítkovicím 2:3 po samo-
statných nájezdech.

Ostravané na pražském ledě dva-
krát prohrávali, Dominik Lakatoš
však vyrovnal v čase 58:54
a v nájezdech rozhodl Rostislav
Marosz. 

Ve zbývajících zápasech Karlo-
vy Vary porazily Pardubice 5:4,
Litvínov zdolal doma Mladou

Boleslav 3:1. Severočeši zabrali
po sérii čtyř porážek a vzdálili se
čtrnáctému Kladnu, které nehrálo,
na rozdíl pěti bodů. Poslední je
přes výhru 3:2 v nájezdech nad
Olomoucí i nadále Zlín. Berani
ztrácí na kladenské Rytíře 12
bodů.

Včera se předehrávalo 55. kolo
zápasem Třinec – Karlovy Vary.
Dnes jsou na programu zbývající
zápasy Brno – Litvínov
(17.20), Ml. Boleslav – Hradec
Kr., Plzeň - Vítkovice (oba 17.30),
Olomouc – Kladno a Pardubice –
Liberec (oba 18.00). Zítra dohráv-
ka 48. kola: Liberec - Karlovy
Vary (18.00)) a 55. kola Sparta –
Č. Budějovice (18.30). ((zzrr))

Načasovaný Kolářův návrat dopadl na jedničku
PPoo ččttyyřřeecchh mměěssííccíícchh ddoossttaall

bbrraannkkáářř OOnnddřřeejj KKoolláářř zznnoovvuu ššaannccii
mmeezzii ttyyččeemmii aa ssvvůůjj zzááppaassoovvýý
nnáávvrraatt oozzddoobbiill ččiissttýýmm kkoonntteemm,,
kktteerrýýmm ppoommoohhll ffoottbbaalliissttůůmm SSllaa--
vviiee kk vvýýhhřřee 11::00 nnaadd BBoohheemmiiaannss 11990055..
SSeeddmmaaddvvaacceettiilleettáá nneeddáávvnnáá jjeeddnniiččkkaa PPrraa--
žžaannůů ppřřiippuussttiillaa,, žžee nnaa tteennttoo ookkaammžžiikk
ddlloouuhhoo ččeekkaallaa.. 

Kolář nastoupil poprvé od 24. října
a utkání v Českých Budějovicích, kde po
jeho nejistém výkonu Slavia jen remizo-
vala 2:2. Zkušený gólman měl poté rov-
něž zdravotní potíže a jedničkou úřadují-
cích mistrů se stal Aleš Mandous.

»Je to opět neuvěřitelný pocit. Dlouho
jsem na návrat čekal a těšil se. Přišel teď
proti Bohemce a jsem rád, že jsme zvítě-
zili a udrželi vzadu nulu,« říkal po zápa-
se. Na začátku druhé půle za stavu 1:0 se
blýskl klíčovým zákrokem proti hlavičce
Davida Puškáče zblízka. »Viděl jsem,
jak letí ze strany centr na zadní tyč
a odhadoval, že Alex Bah na něj už asi
nedosáhne. Snažil jsem se co možná nej-
rychleji přesunout k tyči a doufal jsem,
že mě míč zasáhne, což se stalo,« dodal.

Slávističtí trenéři se rozhodli
nasadit Koláře z několika důvodů.
»Je to souběh více věcí. Ondra
udělal velký kus práce, blíží se
svému optimu, výkonnostně

i fyzicky. Mandous je navíc v karetním
ohrožení v obou soutěžích. Potřebujeme
Ondru mít v zápasovém režimu, ta pauza
byla obrovská. Mandy je momentálně
jednička, ale kdyby se cokoliv stalo,

potřebujeme mít brankáře v zápasovém
režimu,« říkal kouč JJiinnddřřiicchh TTrrppiiššoovvsskkýý. 

Kolář se zatím ještě necítí ve stopro-
centní formě. »Sami trenéři říkají, že
musím ještě zamakat. Já se budu snažit
na tom ještě zapracovat. Snažili jsme se
s trenéry najít správný čas, kdy mě dát
do brány. Domluvili jsme se takhle s tre-
néry brankářů Radkem Černým a Štěpá-
nem Kolářem,« řekl.

Poprvé od vážného zranění vloni

v březnu, kdy utrpěl v utkání Evropské
ligy v Glasgow proti Rangers zlomeni-
nu v obličeji, nastoupil bez ochranné
helmy. »Ondra to konzultoval s dokto-
ry, bylo to jeho rozhodnutí. Každý
takový krok je dobrý směrem k návra-
tu toho, co bylo před zraněním. Je to
pozitivní. Je to další střípek, že je
o kus dál. Bylo vidět, že se fyzicky
zase o krok posunul. Šel do souboje,

byl tam nějaký kontakt a dohrál
to. Čím dřív s tou minulostí
nebude spojován, tak za mě
jenom dobře,« dodal Trpišov-
ský.

Koláře potěšili i fanoušci. Po
rozvolnění opatření proti koronaviru od
tohoto kola mohly být stadiony zaplněny
z více než poloviny a do Edenu dorazilo
necelých 10 tisíc lidí. »O to víc jsem se
na zápas těšil. Už předem jsem věděl, že
budou moct fanoušci dorazit, a tak jsem
to vyhlížel. Jsem rád, že mě takhle uvíta-
li v bráně. Cítil jsem se díky nim moc
dobře, opadla ze mě počáteční nervozita
a za to jim děkuji. Zápas vyšel se vším
všudy,« liboval si. ((zzrr))

HHookkeejjiissttéé HHrraaddccee KKrráálloovvéé vveeddoouu eexxttrraa--
lliiggoovvoouu ttaabbuullkkuu ppřřeedd oobbhháájjcceemm ttiittuulluu
TTřřiinncceemm uužž oo ttřřii bbooddyy.. VVýýcchhooddooččeeššii vvyy--

uužžiillii zzaavvááhháánníí OOcceelláářřůů vv nneedděěllnníí ddoohhrráávvccee 3399.. kkoollaa ss LLiibbeerrcceemm,,
kkddyyžž ssaammii vv 5544.. kkoollee vvyypprroovvooddiillii PPllzzeeňň ddeebbaakklleemm 66::11.. 

Hokejisté Třince promarnili možnost zůstat v čele tabulky po domácí porážce s Libercem 2:4. Na sním-
ku zleva hostující Dávid Gríger a domácí Michal Kovařčík. FFOOTTOO -- ČČTTKK//VVllaaddiimmíírr PPRRYYČČEEKK

Ondřej Kolář si tradiční děkovačku slávistického kotle po derby s Bohemians
opravdu užíval. Po ní se mu dostalo ještě ovací jen pro něj. FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz

Dnes večer rozehraje osmifinále fotbalové Ligy
mistrů také obhájce trofeje Chelsea, která v Londýně
vyzve Lille. Úřadující vítěz Evropské ligy Villarreal
přivítá Juventus Turín. Oba zápasy začínají ve 21
hodin.

Slovácko se v dnešní dohrávce 20. kola první
ligy na hřišti Pardubic pokusí získat první body
v jarní části sezony nejvyšší soutěže. Tým z Uherské-
ho Hradiště do ní vstoupil dvěma prohrami 0:1. Před-
poslední Pardubice by naopak v případě vítězství
opustily barážové příčky. Duel v pražském Ďolíčku
má výkop v 17.00. 

Soupeři českých klubů v Evropské konfe-
renční lize se na čtvrteční odvetná utkání 2. kola nala-
dili vítězně. Fenerbahce v 26. kole turecké ligy pora-
zilo doma 2:0 Hatayspor a stejně si vedl i Partizan
Bělehrad v 23. kole srbské ligy proti týmu Radnički
1923.

Bayern Mnichov otočil domácí duel 23. kola
bundesligy s posledním Fürthem, k výhře 4:1 přispěl
dvěma góly nejlepší bundesligový střelec Robert
Lewandowski. Lídr tabulky má nadále šestibodový
náskok před druhým Dortmundem, který deklasoval
na svém stadionu Mönchengladbach 6:0. 

Manchester United ztratil v utkání 26. kola
anglické ligy dvougólový náskok, nakonec ale pře-
střílel domácí Leeds 4:2. Vítěznou branku vstřelil
v 70. min. střídající záložník Fred. »Rudí ďáblové« si
upevnili čtvrtou příčku, na pátý West Ham mají
náskok čtyři body. Wolverhampton zdolal na svém
stadionu 2:1 Leicester.

Inter Milán podlehl v 26. kole italské ligy doma
0:2 Sassuolu a nevyužil šanci se vrátit do čela před
městského rivala AC. Bergamo prohrálo 0:1 na hřišti
Fiorentiny a na tříbodový zisk čeká už pět utkání.
Předposlední Janov nevyhrál ani 23. ligový duel
v řadě, v záchranářském duelu v Benátkách remizo-
val 1:1. 

Pierre-Emerick Aubameyang se poprvé
prosadil ve španělské lize a hattrickem zařídil Barce-
loně vítězství 4:1 ve Valencii. Sevilla neudržela proti
Espaňolu vedení a na hřišti třináctého celku tabulky
pouze remizovala 1:1. Z druhého místa tak ztrácí po
25. kole šest bodů na Real Madrid, který si už v sobo-
tu poradil s Alavésem. Betis udolal 2:1 Mallorcu.
Baskické derby vyznělo pro domácí Bilbao, které
čtyřmi góly v rozmezí 68. a 89. minuty porazilo 4:0
San Sebastian. ((zzrr))

Historická tabulka ZOH 1924-2022
DDaallššíí hhrryy zziimmnníí oollyymmppiiááddyy jjssoouu zzaa nnáámmii.. HHrryy,,

kktteerréé ppřřiinneessllyy zzaassee řřaadduu ppřřeekkvvaappeenníí ((ttíímm nneejjvvěěttššíímm
bbyyll aassii kkrraacchh kkrráálloovvnnyy ssjjeezzddoovvééhhoo llyyžžoovváánníí MMiikkaaeellyy
SShhiiffffrriinnoovvéé)),, aallee ii nnaappllnněěnnáá ooččeekkáávváánníí.. ZZeejjmméénnaa
vv ttěěcchh ddiisscciippllíínnáácchh,, kkddee oo vvýýsslleeddkkuu ssppoolluurroozzhhoodduujjíí
ssuubbjjeekkttiivvnníí rroozzmmaarryy rroozzhhooddččíícchh,, bbyylloo ooppěětt nněěkkoolliikk
kkoonnttrroovveerrzzíí,, aallee kkuuppooddiivvuu mméénněě nneežž nnaa oollyymmppiiááddáácchh
ppřřeeddcchhoozzíícchh.. DDookkoonnccee ii ddoommááccíímm ssppoorrttoovvccůůmm ssee
»»nnaaddrržžoovvaalloo«« mméénněě nneežž ddřříívvee,, pprroottiiččíínnsskkáá pprrooppaaggaann--
ddaa zzřřeejjmměě zzaapprraaccoovvaallaa.. AAllee zz hhlleeddiisskkaa ffaaiirr ppllaayy jjee ttoo
vvllaassttnněě jjeenn ddoobbřřee..

Historická tabulka medailového pořadí národů
z dosavadních 24 uskutečněných svátků na sněhu
a ledu nedoznala výrazných změn, jen Čína díky
domácímu prostředí přeskočila Japonsko, určité
pohyby jsou samozřejmě v dolních patrech, kde se
posunulo Slovinsko a díky prvním zlatým medailím
v dějinách Nový Zéland. Polepšily si i Maďarsko
a Belgie. Po třech hrách s dvojciferným počtem zla-
tých v řadě zaznamenala obdobně jako Česko nejhor-
ší výsledek od roku 1994 Kanada, a tak se jí přiblížil
v Pekingu co do zlatých úspěšnější čtyřlístek proná-
sledovatelů - Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Nizo-
zemsko. Pokud jde ale o celkový počet medailí
z Číny, za trojlístkem Norsko (37), Ruský olympijský
výbor (ROC; 32) a Německo (27) jsou v těsném
závěsu právě zámořští sportovci: Kanada (26) a USA
(25). Ostatní výpravy získaly méně než 20 cenných
kovů. Do historické tabulky se to promítlo takto:

1. Německo 
(včetně NDR) 162 154 118

2. Norsko 148 133 124
3. Rusko 

(vč. SSSR, SNS) 134 103 104
4. USA 113 122 93
5. Kanada 77 71 77
6. Rakousko 71 88 90
7. Švédsko 65 51 60
8. Švýcarsko 62 47 57
9. Nizozemsko 53 49 45
10. Finsko 45 64 65
11. Itálie 42 43 56
12. Francie 41 42 54
13. Korejská republika 33 30 16

14. Čína 22 32 23
15. Japonsko 17 28 31
1166.. ČČeesskkoo 

((vvčč.. ČČeesskkoosslloovveennsskkaa)) 1122 1199 2277
17. Velká Británie 12 5 17
18. Neutrální OAR, ROC 8 18 23
19. Bělorusko 8 7 5
20. Polsko 7 7 9
21. Austrálie 6 7 6
22. Slovinsko 4 8 12
23. Chorvatsko 4 6 1
24. Slovensko 4 4 2
25. Estonsko 4 2 2
26. Ukrajina 3 2 4
27. Lichtenštejnsko 2 2 6

Maďarsko 2 2 6
29. Belgie 2 2 4
30. Nový Zéland 2 2 2
31. Lotyšsko 1 3 5
32. Kazachstán 1 3 4
33. Bulharsko 1 2 3
34. Španělsko 1 1 3
35. Uzbekistán 1 0 0
36. Jugoslávie 0 3 1
37. Lucembursko 0 2 0
38. KLDR 0 1 1
39. Dánsko 0 1 0
40. Rumunsko 0 0 1

Pozn.: Do tabulky není zatím započítaná podle ofi-
ciálního webu Mezinárodní biatlonové unie (IBU)
odebraná stříbrná medaile ruské štafety žen ze ZOH
2014 v Soči, která by na druhé místo posunula Norky
a na třetí Češky. Český olympijský výbor tuto meda-
ili zatím neeviduje… Dopingová kauza 15leté kraso-
bruslařky Kamily Valijevové také ještě může s tabul-
kou zamíchat – pokud totiž v příštích měsících nebu-
dou výsledky krasobruslařských týmů z Pekingu
potvrzeny, přijde výprava ROC o jedno zlato, to zís-
kají Američané, stříbro následně Japonsko a bronz
Kanada… Výsledky za neutrální olympijský tým
soutěžících ruských olympioniků ze ZOH 2018
a 2022 pochopitelně k celkové ruské bilanci nepřipo-
čítáváme. RRoommaann JJAANNOOUUCCHH
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DNES NA ČT SPORT
0077..5555 Panorama 0088..2255 BBV po 25 letech

0088..3355 Basketbal: ZVVZ USK Praha - TTT
Riga, utkání Euroligy žen. Z 1100..1100 Motoris-
mus: Dakar 2022 1111..2255 Fotbal: Dohráno
1122..3300 Panorama 1122..4455 Hokej den poté 1133..2255
Volejbal: Český pohár finále mužů. Z 1155..5500
S ČT sport na vrchol 1166..0000 Atletika: Hvězdy
v Nehvizdech 2022. Z 1166..3355 Snowboarding:
Evropský pohár ve snowboardcrossu. Z
1177..0000 Hokej: Kometa Brno – Verva Litvínov,
utkání extraligy. PP  2200..3300 Fotbal: Magazín
UEFA 2211..2200 Fotbal: USA – Česko, meziná-
ordní turnaj žen. Z 2233..0055 Fotbal: Liga mistrů
UEFA, sestřih úterních zápasů 2233..4400 Poker:
Dutch Classics. Z 

ONDŘEJ KOLÁŘ SE
POSTAVIL DO BRANKY
SLAVIE PO DLOUHÉ

DOBĚ. A BEZ HELMY…

BÍLÍ TYGŘI ZLOMILI
TŘINECKÉ PROKLETÍ

A POMOHLI
HRADCI.

1. Hradec 50 29 7 4 10 167:104105
2. Třinec 50 29 4 7 10 157:108102
3. Pardubice 50 21 11 4 14 163:134 89
4. Plzeň 50 22 5 7 16 154:139 83
5. Budějovice 49 23 5 3 18 146:132 82
6. Sparta 49 20 6 6 17 175:143 78
7. Vítkovice 49 20 7 4 18 124:126 78
8. Liberec 48 20 3 8 17 124:131 74
9. Brno 48 15 9 5 19 128:140 68

10. Boleslav 50 19 3 5 23 114:132 68
11. K. Vary 48 16 4 7 21 144:150 63
12. Olomouc 49 14 8 4 23 112:139 62
13. Litvínov 49 15 3 8 23 131:158 59
14. Kladno 49 12 5 8 24 128:164 54
15. Zlín 50 9 5 5 31 100:167 42



Hlavně organizovaně! Bohužel divák pláče

O české lize se ví, že je
hodně soubojová, někdy až na
hranici tvrdosti. Hlavním mot-
tem trenérů je především uhrát
»vzadu nulu«. Až potom se
myslí na útok, rychlé kombi-
nační akce, střely z dálky.
Velice se spoléhá na tzv. stan-
dardky a týmy se podle toho
také hodnotí – jestli jsou silné
v této činnosti, nebo naopak
propadají. 

A co na to divák? Musí mu
být smutno sledovat střetnutí,
v němž padne stěží jeden gól,
a to často po náhodné akci.
Outsider zahustí prostor před
a v tzv. velkém vápně deseti
hráči, jejichž jediným cílem je
za každou cenu odhlavičkovat
nebo odkopnout míč co nejdál
od branky. Hodně týmů hraje

systémem nakopávání míčů na
jednoho dva ofenzivní hráče
a spoléhá se na to, že během
utkání se do pár šancí dosta-
nou, a když je z toho trefa do
černého – to je slávy. 

Česká liga se pomalu, ale
jistě stává nekoukatelnou
podívanou. Referující novináři
píší o dobře organizované
obraně, kdy se hráči správně
posunovali ven z pokutového

území a důsledně
hráli ofsajd systém.
Prostě nenechávali
ofenzivním fotbalis-
tům soupeře příliš
prostoru.

To byl také obrázek neděl-
ního malého pražského derby
vršovických rivalů Slavie
a Bohemians. Pěkných fotba-
lových akcí bylo v Edenu
k vidění pomálu, zato spousta
hlavičkových soubojů, když
míč létá sem a tam, hodně
nepřesných přihrávek a zby-
tečně překombinovaných

útoků – tedy ze strany Slavie.
Bohemka hrála to svoje:
důrazně a tvrdě, pohledný fot-
bal je až na druhé koleji.
A úřadující mistr se s tím
neumí vypořádat. »Zaparko-
vaný autobus« Karviné v prv-
ním jarním kole červenobí-
lým nepovolil nic, jen asi
sedmdesát centrů, z nichž
nikdo nic nezužitkoval.
Potom stačil jeden vydařený
brejk a outsider si vezl tři
body. Jistě, technicky a taktic-
ky vyspělé mužstvo by si
s touto taktikou mělo poradit,
jenže hrajte fotbal, když si
deset hráčů stoupne do poku-
tového území a před něj
a ukaž, co umíš.

V minulém týdnu hrála Sla-
via první zápas play off
Evropské konferenční ligy na
trávníku tureckého Fenerbah-
ce. Potěšila vítězstvím 3:2, ale
hlavně hrou. A proč? Protože
oba týmy chtěly hrát fotbal,
domácí sice jednodušší takti-
kou nákopů na rychlonohé
a technicky skvěle disponova-
né útočné hroty, ale byla tam
vždy vidět snaha fotbalově
tvořit. Sešívaní se nakonec
prosadili právě kombinačními
schopnostmi, dobrým pohy-
bem a neustálým presinkem.
Trenér Slavie JJiinnddřřiicchh TTrrppii--

ššoovvsskkýý, když porovnává tento
duel evropského poháru s naší
ligou, říká: »Rozdíl v poměru
faulů, kontaktů a celkově jiné-
ho vedení zápasu je znatelný.
Bohemka má spoustu urost-
lých a fyzicky nadupaných
hráčů. Zodpovědně brání,

zatímco třeba právě Fenerbah-
ce má šikovné fotbalisty
s míčem, do kombinace, ale
stane se jim, že někde zůstane
třeba nepokrytý prostor nebo
hráč. V české lize se zápasy,
jako byl ten s Bohemkou nebo
minule proti Karviné, rozho-

dují v boxu, v pokutovém
území.«

A nejde jen o tento zápas,
jak naznačuje výčet jedno-
brankových výsledků v tomto
kole a vůbec na jaře. Účel
možná světí prostředky, ale
divák pláče. ((vvss))

Olympijské sázky za miliardu, nejvíce na hokej
ČČeeššii nnaa lleettooššnníí zziimmnníí oollyymm--

ppiijjsskkéé hhrryy vv PPeekkiinngguu pprroossáázzeellii
rreekkoorrddnněě vvííccee nneežž mmiilliiaarrdduu
kkoorruunn.. TTiippssppoorrtt ppřřiijjaall ssáázzkkyy zzaa
cceellkkeemm 556688 mmiilliioonnůů kkoorruunn,,
uu CChhaannccee bbyylloo vvssaazzeennoo 112244
mmiilliioonnůů kkoorruunn aa uu FFoorrttuunnyy
lleehhccee nnaadd 335500 mmiilliioonnůů kkoorruunn..
VVyyppllýývváá ttoo zz vvyyjjááddřřeenníí ssáázzkkoo--
vvýýcchh kkaanncceelláářříí.. SSáázzkkyy uu TTiipp--
ssppoorrttuu jjssoouu oo 4422 pprroocceenntt vvyyššššíí
pprroottii ZZOOHH zz rrookkuu 22001188 vv kkoorreejj--
sskkéémm PPcchhjjoonnggččcchhaanngguu..

Celkem 460 milionů korun
a 81 procent vsazených peněz
u Tipsportu směřovalo na lední
hokej, a to mužů i žen. U Chan-
ce bylo na hokej vsazeno o 54
milionů korun a 77 procent více
než v případě posledních ZOH.
U Fortuny se vsadilo přibližně
stejně peněz jako předchozí
ZOH.

Za největší zklamání pro sáz-
kaře mluvčí Tipsportu Jiří Had-
rava označil prohry s Dánskem
a v play off se Švýcarskem. Na
tato utkání Chance přijala

v obou případech sázky za šest
milionů korun. U zápasu s Rus-
kem, kdy čeští hokejisté proti

kurzu bookmakerů překvapivě
vyhráli, šlo o 5,2 milionu
korun.

Nejvíc nad Tipsportem sáz-
kaři vyhráli v zápase mezi USA
a Čínou. »Padalo hodně gólů,

což sázkaři očekávali. A vyhrá-
li tak na vysokých kurzech na
počty gólů v zápase celkem,
i počty gólů USA,« řekl JJiiřříí
HHaaddrraavvaa..

Mluvčí Fortuny Petr Šrain
řekl, že příjemným překvape-
ním byl výkon české reprezen-
tace v ženském hokejovém tur-
naji. Hokeji v Pekingu se bude
Fortuna věnovat i nadále, jeli-
kož stěžejním sportem para-

lympiády bude para hokej. Za
největší šampiony turnaje ozna-
čil USA, Kanadu a Ruský para-
lympijský výbor, tedy medailis-
ty z posledního světového šam-
pionátu v Ostravě.

Po hokeji mířilo u Tipsportu
42 milionů korun na biatlon, 24
milionů na curling, 22 milionů
na klasické lyžování a 17 milio-

nů korun na rychlobruslení.
U Chance za hokejem následo-
val biatlon s 9,2 milionu, třetí
bylo klasické lyžování s 6,7
milionu a čtvrtý curling s 4,2
milionu korun.

Podle mluvčí Chance Marké-
ty Světlíkové byl letos pro sáz-
kaře curling atraktivní i díky
zastoupení manželů Paulových.
»Domníváme se, že tomu
hodně napomohl i velmi kvalit-

ní komentář na ČT
Sport, který vtáhl 
klienty do tajů a pro-
blematiky této ještě
poměrně nové, a u nás
ne tolik známé discip-

líny,« dodal Hadrava.
Po ukončených ZOH násle-

dují v Pekingu XIII. zimní para-
lympijské hry, které se budou
konat mezi 4. a 13. březnem.
V řadách české reprezentace se
sportovci zúčastní turnaje
v para hokeji a skialpinismu.
Para curlery přivítá až italský
Milán v roce 2026. ((ččttkk))

ZZee sseeddmmii zzááppaassůů 2222.. kkoollaa nneejjvvyyššššíí
ffoottbbaalloovvéé ssoouuttěěžžee jjiicchh ppěětt sskkoonnččiilloo
vvýýsslleeddkkeemm 11::00,, vvýýcchhooddooččeesskkéé ddeerrbbyy
PPaarrdduubbiiccee –– HHrraaddeecc KKrráálloovvéé ddookkoonnccee

bbeezz bbrraanneekk.. JJeenn dduueell MMllaaddáá BBoolleessllaavv –– LLiibbeerreecc,, vv nněěmmžž ppaaddlloo
ššeesstt ggóóllůů,, jjee vvýýjjiimmkkoouu ppoottvvrrzzuujjííccíí pprraavviiddlloo.. TTrreenndd,, kkddyy ppaaddáá
vv uuttkkáánníícchh FFOORRTTUUNNAA::LLIIGGYY mmáálloo bbrraanneekk,, ppoozzoorruujjeemmee uužž oodd
pprrvvnníícchh jjaarrnníícchh kkooll.. VVee ttřřiinnááccttii zzááppaasseecchh oodd zzaaččááttkkuu ddrruuhhéé ččáássttii
lliiggyy bbyyll vvýýsslleeddeekk 11::00 nneebboo bbeezzbbrraannkkoovvýý..

V české lize převládá defenzivní způsob hry s množstvím soubojů o míč. Na snímku z nedělního
derby Slavie s Bohemians 1905 zleva slávista Schranz a »klokani« Bederka a Jindřišek. 

FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz

V sázkové kanceláři Tipsport se na zimní OH v Pekingu prosázelo nejvíce peněž. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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NEČEKANĚ HODNĚ
SÁZEK NA CURLING,

DÍKY MANŽELŮM
PAULOVÝM.

V ČESKÉ LIZE PADÁ
MÁLO BRANEK.

DOMINUJE
DEFENZÍVA.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY 2222.. KKOOLLAA:: Č. Budějovice – Plzeň 0:1, Zlín – Slovác-
ko 1:0, Pardubice – Hradec Králové 0:0, Ostrava – Olomouc 1:0, Tepl-
cie – Karviná 1:0, Ml. Boleslav – Liberec 3:3, Slavia – Bohemians 1905
1:0, utkání Jablonec – Sparta odloženo.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1100 - Beauguel (Plzeň), Jurečka (Slovácko), Almási
(Ostrava), 99 - Kuchta (Slavia), Bassey (Budějovice), Ewerton (Bole-
slav), 88 - J. Rada (Hradec), Lingr, 77 - Schranz (oba Slavia), Jiří Klíma
(Ostrava), Pulkrab, 66 - Hložek, Pešek (všichni Sparta), Milan Škoda
(Boleslav), Hála, Chytil (oba Olomouc), Kuzmanovič (Ostrava), Puškáč
(Bohemians), Poznar a Tkáč (oba Zlín).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 99 - Staněk (Plzeň), 88 - Mandous (Slavia),
66 - Nita (Sparta), Nguyen (Slovácko), Fendrich (Hradec), Rakovan
(Zlín), 55 - Šeda (Boleslav), 44 - Macík (Olomouc), Knobloch (Liberec),
Hanuš (Jablonec) a Kolář (Slavia).
r KKAARRTTYY:: V dohrávce 20. kola Zlín – Liberec padla jedna ŽK,
v sedmi zápasech 22. kola pak 32 žlutých a dvě červené karty (Tomič
ze Slovácka a Jeřábek z Pardubic). Celkem od začátku soutěže sudí udě-
lili 1061 ŽK a 37 ČK.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 2266.. úúnnoorraa 1155..0000 Bohemians 1905 – Ostrava,
Liberec – Jablonec, Slovácko – Ml. Boleslav, 1188..0000 Plzeň – Pardubice.
NNeedděěllee 2277.. úúnnoorraa 1155..0000 Hradec Králové – Slavia, Karviná – Č. Budějo-
vice, Olomouc – Teplice, Sparta – Zlín. DDoohhrráávvkkaa 2200.. kkoollaa –– ddnneess 1177..0000
Pardubice – Slovácko.(( (vše na O2 TV Fotbal). ((vvss))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Staněk

Kačaraba Pokorný

RondičFantiš

Bah Sýkora

CaduFortelný TkáčEwerton

IDEÁLNÍ SESTAVA 22. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Ewerton
Jako jediný dostal v hodnocení

hráčů 22. kola nejvyšší možnou znám-
ku – desítku. Mladoboleslavský zálož-
ník Ewerton, celým jménem Ewerton
Paixao da Silva zářil v přestřelce

s Libercem (3:3). Pětadvacetiletý Brazilec dva góly
dal a další pumelici mu vytáhl gólman Knobloch na břevno. Nejprve dostal
domácí do vedení v 9. min. parádní bombou do šibenice a poté v nastavení
zachraňoval Mladé Boleslavi remízu. Devátou brankou v sezoně se Ewerton
vyšvihl mezi nejlepší ligové střelce a na samé čelo mu chybí už jen jeden zásah.
»Jsem poctěn, že s Ewem můžu hrát. To co předvádí je nad moje chápání. Ale
on to dělá na tréninku každý den,« složil mu poklonu MMiicchhaall HHllaavvaattýý, střelec
druhé branky Boleslavi. Ale trenér Karel Jarolím mu naopak vytknul zpětnou
přihrávku, kterou vlastně vyslal Liberec do brejku v 29. min. a Rondič poslal
Slovan do vedení 2:1. Ewerton se však později »vykoupil«. Jeho protihráč Jan
Matoušek, jenž dal také dva góly, měl pro něj jen slova chvály: »Je velmi klid-
ný na míči. Když dal první gól, tak jsem si říkal, že se to může povést každému,
ale on se takhle trefil dvakrát. Je vidět, že česká liga je pro něj malá.« Spekula-
ce o jeho odchodu do zahraničí se rázem vynořily. Přestupový termín u nás končí
dnes o půlnoci, tak aby se Mladá Boleslav ještě nedivila. Kouč KKaarreell JJaarroollíímm
k tomu říká: »To snad ne, tomu nevěřím. To by bylo pro nás smutný.« ((vvss))

HVĚZDA 22. KOLA

ISLAND NÁS ZASKOČIL
České fotbalové reprezentantky po bezbranko-

vé remíze s domácím výběrem podlehly ve dru-
hém utkání na turnaji SheBelieves Cup v americ-
kém Carsonu Islanďankám 1:2. V posledním
duelu se svěřenkyně trenéra Karla Rada střetnou
v texaském Friscu v noci na čtvrtek s Novým
Zélandem. Islanďanky rozhodly o vítězství v roz-
mezí 11. až 18. min, kdy se prosadily Natasha
Anasiová a Selma Magnúsdóttirová. Až v 85.
min. snížila Khýrová, která řekla »Měly jsme
více šancí, ale bohužel jsme je neproměnily.«

TALENT VYŘADIL ESCH
Házenkáři Plzně porazili lucemburského sou-

peře Esch v Evropském poháru i v domácí
odvetě a postoupili do čtvrtfinále. Čeští mistři
před svými fanoušky vyhráli 29:26 a potvrdili
týden staré vítězství 34:30 z haly soupeře.
Plzeň odehrála proti Eschi vyrovnaný duel,
v němž výrazněji odskočila až v závěrečné
desetiminutovce. Sedm branek z deseti pokusů
vstřelil Milan Škvařil. Talent tým se zároveň
postupem ideálně naladil na zítřejší finále Čes-
kého poháru proti Novému Veselí.

VORÁČEK JE NAHRÁVAČ
Český hokejový útočník Jakub Voráček asi-

stoval u výhry Columbusu 7:3 nad Buffalem
a připsal si 32. nahrávku v sezoně. Kladenský
rodák bodoval v sedmém z posledních osmi
zápasů a se 34 body je třetím nejproduktivněj-
ším českým hokejistou v aktuálním ročníku
NHL. Další výsledky: Pittsburgh - Carolina
3:4, Chicago - Florida 2:5, Ottawa - NY Ran-
gers 1:2, Edmonton - Minnesota 3:7, Arizona -
Dallas 3:1, San Jose - Vegas 1:4, NY Islanders
- Montreal 2:3 po SN.

DOUBLE RUBLJOVA
Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál turnaj

v Maseille. Ve finále porazil 7:5, 7:6 Kanaďana
Félixe Augera-Aliassima a získal devátý titul
v kariéře. Oplatil tak Kanaďanovi týden starou
porážku ze semifinále turnaje v Rotterdamu,
kde Auger-Aliassime minulou neděli získal
v devátém finále svůj první titul. Rubljov se tur-
najového vítězství dočkal po třech finálových
porážkách za sebou. V Marseille slavil double,
neboť spolu s Ukrajincem Molčanovem ovládli
čtyřhru.


