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Vážení čtenáři Haló novin,
kauza Turów mnohým dosavad-

ním fandům pětikoalice snad otevře-
la oči. Ukázala absolutní neschop-
nost Fialovy vlády vyjednávat
v zahraničí ve prospěch naší země.

Což je u českého premiéra dost pod-
statný nedostatek. Zarážející je však
především netransparentnost celého
postupu, kdy představitelé vlády na
tajných nočních schůzkách schvalují
dohody, které jsou v přímém rozpo-
ru se zájmy českých občanů.

Problematikou Turówa se zabý-
vám dlouhodobě, a proto jsem mu
věnovala příspěvek, který si můžete

najít i na mém blogu či webu, v Haló
novinách vyšel 4. února.

Je děsivé, že vláda, která se před

volbami holedbala, jak bude s lidmi
mluvit fér, vláda s účastí Pirátů, již
o transparentnosti mluví, kudy

chodí, schvaluje tak zásadní doku-
ment ovlivňující životy desítek tisíc
lidí v utajení. Popravdě se obávám,

aby příklad Turówa hned na úvod
vládnutí pravicové vlády neodstar-
toval sérii podobných kroků, který-
mi se čeští představitelé budou 
hrbit před zahraničními part-
nery i v situacích, kdy to pro naše
občany bude zcela evidentně nevý-
hodné.

Černochová 
se neobtěžovala…

A téma, které by to mohlo být, se
přímo ve světle událostí nabízí.
Vojenská základna. O ní hovořil
europoslanec a místopředseda ODS
Alexandr Vondra na kongresu za
hlasitého potlesku svých spolustra-
níků už v lednu 2020. Možná si
někteří pamatují i to, co jsem mu
v Otázkách Václava Moravce na
tento nápad odvětila (video nalezne-
te na YouTube kanálu Kateřiny
Konečné).

Pro mnohé bylo a je ovšem pře-
kvapivé, že podporu pro tento nápad
nevyloučil jeden z nejvýznamněj-
ších politiků hnutí ANO 2011 Ivo
Vondrák, o němž se mj. Andrej
Babiš vyslovil, jako o svém možném
nástupci.

(Pokračování na str. 2)
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Plán na konfederaci Izraele a Palestiny

A nedají si pokoj a nedají si pokoj. Na snímku ministři zahraničí České republiky, Slovenska a Rakouska Jan Lipavský, 
Ivan Korčok a Alexander Schallenberg hovoří s ukrajinským vojákem během návštěvy hraničního přechodu mezi Ukrajinou 
a územím kontrolovaným separatisty v Doněcké oblasti na Ukrajině. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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22001144..

Plán na ustavení konfederace
počítá se vznikem Palestiny na
»většině« území Západního
břehu Jordánu, Pásma Gazy
a Východního Jeruzaléma, tedy
na územích, která Izrael obsadil
za války v roce 1967. Izrael
a Palestina by podle plánu měly
oddělené vlády, které by koordi-
novaly postup v otázkách bez-
pečnosti nebo infrastruktury.
Zhruba půl milionu židovských
osadníků, kteří nyní obývají

osady na Západním břehu, by
mohlo na tomto území zůstat(!),
ale v největších osadách poblíž
izraelské hranice. Za tato území
by prý Palestinci dostali náhradu

formou výměny pozemků. Židé
z osad nacházejících se hlouběji
na Západním břehu by dostali
možnost získat právo trvalého
pobytu v Palestině. Stejný počet

Palestinců by se mohl usídlit
v Izraeli jako palestinští občané
s trvalým pobytem v Izraeli.

Tento plán je založen na prin-
cipech dohody ujednané politiky
obou stran v Ženevě v roce 2003,
je ale detailnější a obsáhlejší –
má 100 stran. Bývalý mírový
vyjednávač Beilin se domnívá,
že návrh by mohl být přijatelný
i pro osadníky, kteří jsou jinak
zarytými odpůrci vzniku pales-
tinského státu a palestinská
území nechtějí opustit. Přestože
drtivá většina světa považuje
židovské osady za nelegální
a Palestinci dokonce za hlavní
překážku mírového procesu.
Nevyřešených je ale stále mnoho
sporných otázek, například
bezpečnost, volnost pohybu,
a především nedostatek důvěry
na obou stranách.

Ministerstva zahraničí Izraele
a palestinské samosprávy plán
nekomentovala. Z palestinské

strany je za plánem především
bývalá právní poradkyně pales-
tinských mírových vyjednávačů
HHiizzbbaa HHuussaajjnnííoovváá. Podle ní sice
je v otázce osadníků plán »velmi
kontroverzní«, ale obecně na-
plňuje touhu Palestinců po vlast-
ním státě. »Nebude to snadné.
Máme-li dosáhnout vytoužené-

ho práva na sebeurčení, o což 
se snažíme od roku 1948, kdy
vznikl Izrael, musíme učinit
kompromisy,« řekla. 

Izraelské vládě předsedá
bývalý osadník a trvalý odpůrce
ustavení Palestiny Naftali Ben-
nett. Ministrem zahraničí je Jair
Lapid, který má podle koaliční
smlouvy Bennetta v čele vlády
příští rok vystřídat. Vytvoření

Palestiny podporuje, ale nečeká
se, že by on nebo Bennett usilo-
vali o zásadní kroky a posun
v mírových jednáních, když
koalice má minimální většinu
a je velmi nesourodá.

I na palestinské straně je situa-
ce složitá - samosprávě předsedá
Mahmúd Abbás, jehož mandát

vypršel v roce 2009. Není tedy
asi příliš pravděpodobné, že 
by mohl prosadit historickou
kompromisní dohodu. Beilin
a Husajníová mají plán předat
náměstkyni amerického ministra
zahraničí Wendy Shermanové
a generálnímu tajemníkovi OSN
Antóniovi Guterresovi. Palestin-
ským a izraelským politikům už
ho poskytli. ((aavvaa,, ččttkk))

Mošnov NATO nedáme!
Hrbení před zahraničními partnery

Dnes s přílohou 
VIZE mladých 

Z CESTOVATELSKÉHO DENÍKU
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NETRANSPARENTNOST VLÁDY, KTERÁ NA TAJNÝCH
NOČNÍCH SCHŮZKÁCH SCHVALUJE DOHODY

V PŘÍMÉM ROZPORU SE ZÁJMY ČESKÝCH OBČANŮ.

OTÁZKA ŽIDOVSKÝCH OSADNÍKŮ
NA PALESTINSKÉM ÚZEMÍ

JE V PLÁNU PŘÍLIŠ KONTROVERZNÍ.

Jossi Beilin, který pózuje fotografům ve svém domě v Tel
Avivu, si myslí, že návrh na konfederaci bude pro židovské
osadníky přijatelný. FFOOTTOO -- ČČTTKK

VVáážžeennáá ppaanníí mmiinniissttrryynněě oobbrraannyy,,
dovolte mi, abych Vás poprosila o vyjádření, zda se

připravuje v Mošnově u Ostravy vybudování nové
vojenské základny NATO.

O tom, že by umístění základny regionu i letišti
pomohlo, bylo Vašimi stranickými kolegy již zmíněno,
například Alexandrem Vondrou.

Máme tak určité podněty od místních a zaměstnanců
letiště o chystaném zřízení vojenské základny v Moš-
nově. Z tohoto důvodu se proto na Vás obracím s touto
žádostí o poskytnutí Vašeho vyjádření k této záležitos-
ti.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem Kateřina Konečná

PPaannee mmiinniissttřřee LLiippaavvsskkýý,,
jako nastupující šéf diplomacie České

republiky se prezentujete jako nositel hod-
notové zahraniční politiky, kterou dle
Vašich slov představoval například Václav
Havel. Taková politika jistě není selektivní
a funguje na principu, že se všem měří stej-
ným metrem.

V souvislosti s tím Vás proto důrazně
žádám, abyste zaujal co nejtvrdší postoj
k USA a Spojenému království Velké Britá-
nie a Severního Irska v otázce vydání Julia-
na Assange britským soudem do Spojených
států amerických.

Jak je Vám jistě známo, tak tento člověk
je vinen pouze tím, že zveřejnil pravdu
o nelidských činech, kterých se dopouštěla
americká armáda v zahraničí, či praktiky
využívané CIA. Díky svým odvážným skut-
kům se stal vzorem pro řadu dalších whist-
leblowerů a dodal odvahu lidem rozkrývat
nebezpečné kauzy, které měly zůstat skryty.
Přispěl tak k tomu, aby se náš svět stal
o něco transparentnějším místem, což je
i v souladu s proklamacemi vaší nové vlády
a České pirátské strany, kterou v ní zastupu-
jete.

Pokud bude Assange vydán do USA, roz-

hodně ho tam nečeká spravedlivý soud nebo
humánní zacházení. To by zasadilo strašli-
vou ránu všem, kteří považují hodnoty prav-
dy a lásky za nepostradatelné pro naši spo-
lečnost.

Využijte, prosím, všech možností, které se
Vám jako ministru zahraniční nabízejí,
abyste ukázal nesouhlas České republiky
s tímto nehorázným krokem. V návaznosti
na zavedené postupy u jiných států se nabí-
zí přerušení diplomatických vztahů s USA
a Velkou Británii, vyhoštění diplomatů
a také návrh na uvalení sankcí.

S pozdravem Kateřina Konečná



Dřevorubci dokončují ořez letitých jírovců v Bezručových sadech v sousedství historického centra Olomouce, které
byly ve špatném stavu. Odstranění koruny vzrostlých stromů v aleji Michalské stromořadí prodlouží jejich životnost
a zároveň zabrání případnému pádu větví či části kmenů na návštěvníky parku. FFOOTTOO -- ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA

Výstavba sociálních bytů zaostává
MMiinniisstteerrssttvvoo pprroo mmííssttnníí rroozzvvoojj

((MMMMRR)) cchhttěělloo ppůůvvooddnněě zz eevvrrooppsskkýýcchh
ddoottaaccíí nnaa ssoocciiáállnníí bbyyddlleenníí ddoo kkoonnccee
rrookkuu 22002233 vvyybbuuddoovvaatt 55000000 ssoocciiááll--
nníícchh bbyyttůů.. NNaakkoonneecc jjiicchh ddoo ttéé ddoobbyy
vvzznniikknnee mmaaxxiimmáállnněě 22221122,, tteeddyy
nneecceelláá ppoolloovviinnaa.. ZZjjiissttiill ttoo NNeejjvvyyššššíí
kkoonnttrroollnníí úúřřaadd ((NNKKÚÚ)).. 

Podle něj byl důvodem hlavně
malý zájem žadatelů. Ministerstvu
vytýká například to, že nezohledňo-
valo náklady v přepočtu na podpoře-
ný byt, lůžko nebo člověka. Upozor-
ňuje také na dlouhou dobu hodnocení
projektů. 

Kontroloři se zaměřili na to, jak
ministerstvo v letech 2016 až 2021
rozdělovalo dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
určené na sociální bydlení. Zaměřili
se také na vzorek devíti podpořených
projektů v hodnotě téměř 80 milionů
korun.

Ministerstvo kvůli nezájmu o pod-
poru snížilo množství připravených
peněz z původních 7,5 miliardy
korun v roce 2015 na 4,5 miliardy
korun v roce 2017. »Až poté zatrak-
tivnilo podmínky pro získání dotace,

čímž se zájem částečně zvýšil. Kvůli
snížení alokace peněz z roku 2017 už
ale na podporu nedosáhlo 28 projek-
tů, přestože splnily podmínky,«
uvedl NKÚ.

Řada žadatelů podle úřadu odstou-
pila od svých projektů poté, kdy už
MMR rozhodlo, že získají dotaci. 
Do konce kontroly takto skončilo 
76 projektů, díky nimž mělo vznik-
nout 522 sociálních bytů. Jako
důvod uváděli žadatelé například
nejistotu právního prostředí plynoucí
z neexistence zákona o sociálním
bydlení nebo vysokou administra-
tivní zátěž.

Posílit státní a družstevní
bytovou výstavu

Podle místopředsedy ÚV KSČM
LLeeaa LLuuzzaarraa je výstavba sociálních
bytů s dotací problém ne proto, že by
ministerstvo neumělo tyto prostředky
rozdělit, problém je v tom, že je musí
přesunout na obce a města, které by
výstavbu měly realizovat. »Problém
při realizaci nastává tam, kde obce
nemají vyčleněné prostory, nechávají

výstavbu individuálních bytů na
developerech a samozřejmě pro ně
není zvlášť výhodné stavět sociální
byty, když můžou postavit podstatně
dráž a v nájmu anebo prodejem těch-
to bytů získat podstatně více pro-
středků,« reagoval Luzar pro náš list.
Proto podle něj KSČM prosazuje
státní a družstevní bytovou výstavbu,

kterou vidí jako jediné řešení poskyt-
nutí nízkonákladového bydlení pro
občany. »Bytová problematika je
vážný problém, který se dlouhodobě
bude v České republice ještě více
zhoršovat a pokud konečně nezačne
stát myslet i na lidi, kteří nemají
miliony korun na to, aby mohli byd-
let, tak se nic nezmění. Proto KSČM
žádá, aby se začala stavět státní
a družstevní bytová výstavba maxi-
málně podporovaná i z evropských
prostředků, a aby se centrálně začaly
realizovat bytové výstavby tam, kde

je bytový nedostatek, což bohužel je
skoro celá ČR,« dodal Luzar.

Odraz »chaotické privati-
zace« bytového fondu

Ministerstvo v reakci na nález
NKÚ uvedlo, že nový ministr Ivan
Bartoš (Piráti) se chystá současný
stav napravit. »Mohu potvrdit, že
závěrům NKÚ přikládáme značnou
pozornost, a o možnostech podpory
sociálního bydlení budeme podrobně
hovořit s představiteli měst a obcí.
Aktuálně se zaměřujeme na shro-
máždění potřebných dat. V této
oblasti musíme zkrátka dosáhnout
podstatného pokroku,« sdělil ČTK
hlavní ekonomický poradce ministra
OOttaakkaarr CCeejjnnaarr.

NKÚ uvedl, že při výběru projektů
MMR nezohledňovalo náklady v pře-
počtu na podpořený byt, lůžko nebo
osobu využívající sociální bydlení
a nestanovilo ani žádné jiné krité-
rium, které by bralo v potaz vyna-
ložené peníze v porovnání s jejich
přínosy. Doba hodnocení projektu
byla v průměru 252 dní, hlavně kvůli

dlouhému získávání stavebního
povolení. Původně ministerstvo počí-
talo s tím, že hodnocení projektů
potrvá zhruba 152 dní.

»V neposlední řadě MMR nevy-
hodnocuje dopad podpory na zvyšo-
vání kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi, což je
jeden z cílů, kterých se má pomocí
dotací dosáhnout,« upozornili kon-
troloři. Pro takové vyhodnocení jsou
podle nich potřeba ucelené informace
o dané oblasti, například o celkovém
počtu sociálních bytů v ČR nebo
údaje o množství potřebných sociál-
ních bytů. »Těmito informacemi
však MMR v době kontroly nedispo-
novalo,« dodal NKÚ.

Bartoš se chce obrátit na Český sta-
tistický úřad s žádostí o poskytnutí
podrobných relevantních informací
z nedávného sčítání lidí, domů
a bytů. Míní, že současná situace je
rovněž odrazem »chaotické privatiza-
ce« bytového fondu v minulosti,
která byla podle něj zneužita spe-
kulanty a uskutečnila se bez jakého-
koliv plánování budoucích potřeb.

((jjaadd))

VV nneedděěllii ppřřiibbyylloo vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee
uu ppoopprrvvéé zzaa ttřřii ttýýddnnyy mméénněě nneežž ddeesseett
ttiissíícc ppřřííppaaddůů CCOOVVIIDD--1199.. LLaabboorraattoořřee
ooddhhaalliillyy 99006600 nnaakkaažžeennýýcchh,, ttéémměěřř
oo 1155 000000 mméénněě nneežž mmiinnuulloouu nneedděěllii..

Dalších 1489 lidí se koronavirem
nakazilo opakovaně, i v tomto přípa-
dě je to mezitýdenní pokles. Snížilo
se také incidenční číslo. Na 100 000
obyvatel připadá v posledních sedmi
dnech 2145 nakažených. V nemocni-
cích je s nákazou 2973 pacientů,
z toho 192 v těžkém stavu, vyplývá
z údajů ministerstva zdravotnictví.

Za celý uplynulý týden laboratoře
v zemi potvrdily celkem 229 530
nakažených. Je to méně než v před-
chozím rekordním týdnu, kdy při-
bylo téměř 249 000 případů
COVIDU-19. Počty nakažených jsou
v poslední době vysoké v souvislosti
se šířením varianty omikron, která
zároveň podle dosavadních studií
způsobuje méně závažný průběh než
původně dominantní varianta delta.

Hospitalizovaných je v současné
době asi o 600 lidí více než před týd-
nem. Jejich počet ale už nestoupá.
Minulou neděli bylo v nemocnicích
s COVID-19 2371 pacientů, od úterý
se pak jejich počet držel nad 3000,
v sobotu a v neděli klesnul zpět pod
tuto hranici. Počet lidí v těžkém
stavu se mění jen minimálně. Před
týdnem jich bylo 197, tedy o pět více
než nyní.

Mírně se ale v posledních dnech
zvýšily počty lidí, kteří s koronavi-

rem zemřeli. Za minulý týden bylo
obětí 234, o týden dříve 155. Od pon-
dělí do soboty zemřelo pokaždé více
než 30 lidí, před tím se dva týdny
počty úmrtí držely pod touto hranicí.
Na neděli zatím připadá deset zemře-
lých, tyto údaje ale obvykle při dal-
ších aktualizacích rostou.

Incidenční číslo se v mezitýden-
ním srovnání snížilo zhruba o 200,
před týdnem bylo vyšší než 2300.
Proti neděli kleslo ve všech krajích.
Nejnižší je v Karlovarském kraji, 
kde na 100 000 obyvatel připadá
v posledních sedmi dnech 1738
nakažených. Pod hranici 2000 se
incidence nově dostala ještě v Ústec-
kém a Jihočeském kraji. Nejvyšší
naopak zůstává v Královéhradeckém
kraji, na 100 000 obyvatel tam
v uplynulém týdnu připadá 2296 pří-
padů koronaviru.

Laboratoře v neděli provedly zhru-
ba 39 000 testů, což je proti předcho-
zímu týdnu méně než polovina. Pozi-
tivita se snížila u všech třech typů
testů. V případě nejčastějších preven-
tivních testů byla minulou neděli
vyšší než 28 procent, nyní klesla 
pod 20 procent. U takzvané diagnos-
tické indikace, kdy se testují lidé
s příznaky, klesl podíl pozitivních 
z 59 procent na necelých 38 procent. 
U epidemiologické indikace, kdy se
testují lidé například po rizikovém
kontaktu s nakaženým, se snížila
pozitivita o téměř deset procentních
bodů na 22 procent. ((cciikk))

Konečně pod 10 tisíc
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BYTOVÁ
PROBLEMATIKA

JE VÁŽNÝ PROBLÉM.

(Dokončení ze str. 1)
V této souvislosti se na mě obrací

v poslední době stále více občanů,
kteří se ptají, co bude s mošnovským
letištěm. I proto jsem už 6. ledna
adresovala dopis ministryni obrany
Janě Černochové z ODS, ve kterém
jsem požadovala jasnou odpověď 
na to, zda se v Mošnově chystá, či
nechystá výstavba vojenské základ-
ny. S odpovědí se však ministryně
Černochová neobtěžovala.

S ohledem na transparentnost
postupu vlády v otázce Turówa mám
obavy, aby se o zahraniční letecké
základně nedozvěděli čeští občané
až za situace, kdy se v našem vzduš-
ném prostoru budou prohánět ame-
rické letouny.

Ostatně v souvislosti s děním na
Slovensku, kde vláda americké
armádě de facto předala letiště Sliač,
už česká ministryně obrany přispě-
chala s vyjádřením, že by nebyla
proti.

Bojí se voličů v ČR
Na programu jednání Sněmovny

se také objevilo projednávání kores-
pondenčního hlasování v prezident-
ských a sněmovních volbách. I když
pominu samotný fakt, že Českou
republiku aktuálně podle mě pálí

daleko zásadnější problémy než
korespondenční hlasování, nemyslím
si, že jeho zavedení by bylo pro
regulérnost voleb jakýmkoliv příno-
sem. Češi v zahraničí již nyní mají
možnost volit na zastupitelských
úřadech a konzulátech. Ani za stáva-
jícího stavu tedy není nikdo o mož-
nost přijít k volbám jakkoliv krácen.
Korespondenční volbou se přitom
stane zpochybnitelnou tajnost volby
zakotvená v ústavě, kdy nikdo nebu-
de schopen žádným způsobem doká-
zat, zda volič při umisťování volební-
ho lístku do obálky nejednal např.
pod něčím nátlakem. Zkomplikuje se
také sčítání hlasů, které se v tako-
vémto případě může protáhnout až
o několik dní. I z těchto důvodů
v zemích, kde korespondenční volba
funguje, od ní postupně upouštějí,
jako např. před nedávnem ve Francii.

Zastupitel KSČM v Plzeňském
kraji, JJiiřříí VVaalleennttaa, se ke korespon-
denční volbě vyjádřil následovně:
»Již samotný předpoklad, že by kdo-
koliv z ciziny mohl ovlivňovat stra-
tegický chod a správu naší země,
aniž by následně mohl být jakkoliv
konfrontován s důsledky své volby,
považuji za zcela nešťastný, nejen
morálně, ale dokonce i právně
vyloučený! Současně ale respektuji

fakt, že již i dnes existuje možnost
volit na zastupitelském úřadě v pří-
padě, že kdokoliv s českým občan-
stvím má tuto potřebu. Jenže tako-
výchto osob není mnoho a některé
politické subjekty, které by velice
rády implantovaly nepůvodní, nená-
rodní a nesourodé vzorce do správy
naší země, pociťují deficit právě
tohoto typu voličských hlasů.
A dělají si v tomto smyslu velice
čitelný zálusk na přízeň až půlmilio-
nu nových voličů. Nic jiného v tom
prostě nehledejme!« (komentář na
str. 5)

A pěkně ho doplnil ve svém
komentáři rovněž zastupitel za
KSČM – avšak z Ústeckého kraje –
JJaarroossllaavv KKoommíínneekk: »Za každou cenu
si potřebují přihrát hlasy z ciziny,
protože se lidí v České republice
bojí. A mají proč, když místo draho-
ty řeší jen svá korýtka.«

Dokáže, že není slabý?
Velmi zvědavá na postup vlády

budu také v otázce stanoviska
k vydání zakladatele serveru Wiki-
Leaks, Juliana Assange, do USA.
Pirátský ministr zahraničí Jan
Lipavský zde má ideální možnost
dokázat, že skutečně není slabým
ministrem, na konkrétních činech,

nikoliv pouze na svých vlastních
slovech, jako tomu bylo doposud.

I jemu jsem poslala dopis, ve kte-
rém jej vyzývám k zaujetí co nej-
tvrdšího postoje vůči Assangově
vydání zpět USA. Taktéž – jak je
v rámci nové komunikační strategie
vlády zvykem – na něj neodpověděl.
Budu velmi zvědavá, jestli se koneč-
ně od Pirátů dočkáme nějaké akce,
nebo naopak potvrdí, že jsou ve
vládě doslova pátým kolem u vozu.
Proklamovaná hlavní pirátská deví-
za, tedy transparentnost, již utrpěla
za hrobového mlčení Pirátů ránu
v otázce Turówa.

A právě Assange, který se zasadil
o zveřejnění důkazů o nelidských
praktikách americké armády a CIA,
se pro dnešní dobu stal jakýmsi sym-
bolem transparentnosti, ke které se
Piráti neustále odvolávají. K Assan-
gově osvobození vybízí USA mimo
jiné i Amnesty International, která
jeho stíhání dlouhodobě považuje,
cituji, za »absolutní útok na právo na
svobodu projevu.« USA dlouhodobě
k Assangovi nepřistupují s principem
presumpce neviny a existuje zde
vážné riziko podjatosti případného
procesu. Assange přitom pouze plnil
roli hlídacího psa a jeho exemplární
potrestání by bylo špatnou zprávou

pro investigativní žurnalistiku všude
ve světě. Jeho potrestáním by USA
vlastně vyslaly signál ve smyslu
»můžeme ve světě klidně podnikat
zvěrstva, a ten, kdo na to poukáže,
bude bez milosti potrestán.«

Takový zásah do omezování svo-
body a potírání jakékoliv kontroly
moci by byl tragickým signálem,
a znovu vyzývám Jana Lipavského
i touto cestou, aby proti postupu
USA v této věci zaujal co nejtvrdší
postoj. Vždyť i jeho stranická kole-
gyně, europoslankyně Gregorová,
ocenila Juliana Assange a jeho pří-
nos. Dokonce natolik, že jej navrhla
na Nobelovu cenu!

To je pro dnešek vše. Jsem moc
ráda, že jste si můj pořad Bez obalu
s K. Konečnou – ať už v audiovi-
zuální nebo psané formě – oblíbili
a píšete mi pochvaly i náměty. Mějte
se hezky a za týden opět v úterý.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ
Poznámka redakce: Pravidelnou

rubriku Bez obalu s K. Konečnou
(navíc doplněnou o další přílohy) si
můžete pustit i online na webu
iHano.cz, nebo na sociálních sítích
Kateřiny Konečné a KSČM. Rovněž
celé znění dopisů ministryni Čer-
nochové a ministru Lipavskému
najdete na webu.

Mošnov NATO nedáme!



ZZeejjmméénnaa hhoorrsskkéé ssiillnniiccee vvččeerraa rráánnoo
ppookkrryyll ssnnííhh,, vv kkoommbbiinnaaccii ssee ssiillnnýýmm
vvěěttrreemm ssee ttvvoořřiillyy ssnněěhhoovvéé jjaazzyykkyy,, nnaa
hhoorráácchh zzáávvěějjee,, nněěkkddee ttaakkéé lleeddoovvkkaa..

Řidiči museli být opatrní, některé
silnice zůstaly i během dne pro kami-
ony neprůjezdné, větší problémy ale
silničáři nezaznamenali.

V horách v Libereckém kraji od
nedělního do včerejšího rána připad-
lo až 30 centimetrů sněhu. Uzavřená
zůstala od neděle pro nákladní do-
pravu silnice 10 z Tanvaldu přes Har-
rachov a dál do Polska. Pro kamiony
je dlouhodobě neprůjezdná i silnice
III. třídy přes Oldřichovské sedlo na
Liberecku.

V Krušných horách byl včera silný
vítr, silnice byly místy zaváté sně-
hem. Silnice byla neprůjezdná 
do obce Výsluní na Chomutovsku.
Řidiči v nižších polohách museli dát
pozor na náledí nebo ledovku. Sně-
žilo i na dálnici D8 mezi Ústím nad
Labem a hraničním přechodem
s Německem. Se sněhovými překáž-
kami museli motoristé počítat na
Chomutovsku při výjezdu z republi-
ky do Německa po silnici I/7.

Silnice v Plzeňském kraji byly
včera ráno se zvýšenou opatrností
sjízdné. Jak přecházely sněhové nebo
smíšené srážky, doplněné silným vět-
rem, silnice místy klouzaly a na
některých úsecích nemohly přechod-

ně vyjet do větších kopců kamiony.
S kluzkou vozovkou, nárazovým
větrem a srážkami, které přechodně
snižovaly viditelnost, se mohli řidiči
potkat i na dálnici D5, zejména na
Tachovsku.

Na hřebenech Krkonoš napadlo 
asi 40 centimetrů sněhu, sněžilo
i v Orlických horách. Čerstvý sníh
pokryl také silnice v okolí Nové Paky
na Jičínsku, na Rychnovsku si řidiči
museli dát pozor na sněhové jazyky
a závěje, které na silnicích tvořil silný
vítr. Energetici v Královéhradeckém
kraji včera ráno evidovali dvě poru-
chy na vedeních vysokého napětí
v Žacléři a na Rychnovsku.

Řidiči v Pardubickém
kraji by měli zvolnit
zvláště v okolí Hlinska,
Lanškrouna, Žamberka,
Svitav nebo Skutče. Sil-
nice I/11 mezi obcemi

Jablonné nad Orlicí a Červená Voda
přes Suchý Vrch byla sjízdná pouze
se sněhovými řetězy. V Železných
horách byl sníh na vozovkách místy
zledovatělý.

Sněhové přeháňky byly v noci na
včerejšek také v horských okresech
Šumperk a Jeseník, napadlo několik
centimetrů sněhu. Po chemickém
posypu byl na silnicích rozbředlý
sníh, méně důležité cesty pokryla
vrstva ujetého sněhu s posypem. Na
silnici přes Červenohorské sedlo byl
zhruba na třináctikilometrovém
úseku mezi obcemi Loučná nad Des-
nou a Bělá pod Pradědem uježděný
sníh a dohlednost snižovalo silné sně-
žení. »Zhoršená sjízdnost je hlavně

pro kamiony a nákladní automobily,«
upozornilo včera ŘSD.

Silnice v Moravskoslezském kraji
byly převážně mokré. Silničáři dopo-
ručili zvýšenou opatrnost zejména ve
vyšších polohách na Bruntálsku
a Frýdecko-Místecku. Pršelo se sně-
hem nebo jenom pršelo, a byla tak
snížená dohlednost, situaci navíc
komplikoval silný nárazový vítr.

V Karvinské ulici v Dolní Lutyni na
Karvinsku bránil provozu spadlý
strom. U Krásné na Frýdecko-
Místecku sjel autobus do příkopu.

V Beskydech byly ve vyšších polo-
hách zbytky sněhu po pluhování. Pro
nákladní vozy těžší 12 tun byl uza-
vřený zhruba pětadvacetikilometrový
úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem
nad Ostravicí a Bílou. Silnice, která

je jedním z hlavních tahů na Sloven-
sko, se nesmí solit a v kopcích tak
byla zledovatělá.

Na Vysočině byly v noci na včerej-
šek dešťové přeháňky a k ránu trochu
sněžilo. Silnice byly převážně mokré.
Někde byl poprašek čerstvého sněhu
a ve vyšších polohách kraje zbytky
zledovatělého sněhu, do terénu
vyrazilo 26 sypačů. ((cciikk))
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Pomocné tlapky mají za cíl vycho-
vávat a cvičit asistenční psy pro těles-
ně postižené lidi z celé republiky.
Poskytují jim je zdarma, řekla
ředitelka neziskové společnosti
z Plzeňska HHaannaa PPiirrnneerroovváá. Někteří
klienti mají druhého, třetího, ale už
i čtvrtého asistenčního psa.

Když společnost před 21 lety vznik-
la, byla první organizací svého druhu
v České republice. Další společnosti
vznikaly později po vzoru Pomocných

tlapek. »Do roku 2001 byl pojem asi-
stenční pes v České republice znám
pouze ze zahraničních dokumentár-
ních filmů. Do této doby byly v ČR
známi pouze psi vodicí (psi cvičení
pro nevidomé),« uvedla Pirnerová.

Každého psa organizace cvičí na
míru přesně pro konkrétního klienta,
podle jeho postižení a specifických
potřeb. »Každý pes je originálem,
stejně tak jako jsou originální naši
klienti. Samozřejmostí je následná
péče ve formě rekondičních setkání,
poradenství od trenérů, procvičování
povelové techniky po celou dobu
služby psa a následné vzdělávání
týmů především v oblasti péče o psa
a zdravovědy,« uvedla ředitelka.

Pomocné tlapky se zaměřují na
výcvik několika druhů psích pomoc-
níků. Asistenční psi částečně nahra-
zují osobní asistenty nebo rodinné
příslušníky. Snižují závislost klientů
na této péči, tím zvyšují jejich samo-

statnost a sebevědomí, takže se snáze
mohou aktivně zapojit do běžného
života. Asistenční psi pomáhají se
zvládáním každodenních činností,
zvládají desítky povelů – umějí
otevřít a zavřít dveře, rozepnout zip

u oděvu, sundají rukavice či ponožky,
podávají předměty, umějí ale také
přivolat v případě potřeby pomoc,
otevřít pračku, vyndat z ní prádlo
a podat k němu kolíčky.

Organizace cvičí také šikovné
společníky. To jsou psi pro těžce
tělesně postižené lidi, kteří nejsou
schopni plně komunikovat se psem,
ale jeho přítomnost a asistence napo-
máhá jejich rehabilitaci, rozvíjí moto-
riku a mentální rozvoj. Pes pomáhá
lidem, kteří o takto postižené klienty
pečují, odnáší plenky, otvírá dveře
matce nesoucí těžké dítě a podobně,
popsala Pirnerová. Specializací spo-
lečnosti je podle ní výcvik psů pro
děti postižené autismem nebo pro děti

s poruchou pozornosti s hyperakti-
vitou (ADHD). Psi speciálně cvičení
pro epileptiky zvládnou přivolat
pomoc a pomoci pacientovi po
záchvatu – otočí ho do stabilizované
polohy, podají krabičku s léky, ručník
a podobně. »V poslední době se na
nás obracejí i klienti s psychickými
problémy, jako je například posttrau-
matický syndrom. I v tomto případě
dokážou Pomocné tlapky výborně
pomoci,« uvedla Pirnerová.

Pomocné tlapky jsou podporovány
a financovány z darů jednotlivců,
firem, příspěvků z nadací z veřejných
sbírek, vlastní výdělečnou čin-
ností, přednáškami a z provozování 
e-shopu. ((cciikk))

Republiku zasáhl nečas
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Účastníky vzpomínkové akce přivítal předseda OV ČSBS
Opava Jaroslav Žáček, jenž přednesl zdravici od Polova syna
Milana. Místopředseda OV ČSBS Opava Václav Hýža seznámil
s životem Teodora Poly. Za obec Vávrovice promluvil starosta
Miroslav Kořistka. Poté byly položeny u Polovy pamětní desky
(na snímku) květiny.

V Bělorusku přešel k rudoarmějcům
Malý Teodor byl výborným žákem a studentem, dělníkem

u stavební firmy Alfréd Czeczatka. Po Mnichovu hrozba nucené
práce v Německu posílila v Teodorovi touhu odjet pryč. Využil
proto možnosti a dobrovolně se po napadení Sovětského svazu

Německem přihlásil na práce do okupovaného
SSSR, kde firma Czeczatka získala v Bělorus-
ku zakázky na opravy cest a mostů. Dne 
11. února 1943 přešel k brigádě generálmajora
Děkanova. Po osvobození Gomelské oblasti
Rudou armádou v říjnu 1943 se stal průzkum-
níkem 18. pěší divize Běloruského frontu Rudé
armády. 

Dvacátého prosince 1943 požádal o zařazení
do 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Po absol-
vování speciálního kurzu byl odvelen k 2. čes-
koslovenské samostatné paradesantní brigádě
v SSSR do Jefremova, k rotě zvláštního určení.
Odtud byl vyslán do kurzu partyzánských veli-
telů ve Svjatošinu u Kyjeva. Počátkem srpna
1944 byl určen za velitele devatenáctičlenného
zpravodajsko-organizátorského výsadku, který
byl shozen v noci na 28. srpna 1944 u Sklabi-
ně poblíž Martina na Slovensku. To byl základ
Partyzánské brigády Jana Žižky, která bojovala
za SNP v prostoru Strážovské vrchy, Tríbeč,
Vtáčnik. V listopadu 1944 měla Partyzánská
brigáda Jana Žižky už přes 1600 členů. Brigá-
da bojovala až do osvobození od fašismu. 

Po válce zůstal Pola v aktivní službě důstoj-
níka ČSLA. Poslední působiště bylo na minis-
terstvu národní obrany.  

Teodor Pola zemřel náhle 9. září 1974, krát-
ce po oslavách 30. výročí SNP. Urna s jeho
popelem byla slavnostně uložena do mauzolea
památníku Partyzánské brigády Jana Žižky na
Jankově vršku u Uhrovce 14. listopadu 1975.
Za své zásluhy byl vyznamenán 24 řády
a medailemi. ((hhyyzz))

100 let rudoarmějce a partyzána Teodora Poly

KAŽDÉHO PSA
ORGANIZACE

CVIČÍ NA MÍRU.

NĚKTERÉ SILNICE ZŮSTALY
I BĚHEM DNE

PRO KAMIONY NEPRŮJEZDNÉ.

Sněžný pluh na silnici první třídy číslo 44, která vede ze Šumperku do Jeseníku přes Červenohorské sedlo v Jesení-
kách. FFOOTTOO –– ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA

Členka výboru ČSBS v Opavě Božena Mynářová, místopředseda výboru ČSBS Václav Hýža, ředitelka Národního památníku II. světové války 
v Hrabyni Kamila Poláková, člen výboru ČSBS Pavel Boček a starosta a místostarosta Vávrovic Miroslav Kořistka a Jiří Koreník FFOOTTOO –– aarrcchhiivv VV.. HHÝÝŽŽII

255 pomocných tlapek za 21 let



Na internetu je článek, Válka na Ukra-
jině by měla fatální dopad na Afriku
a Asii, s informacemi o tom, že se
z Ukrajiny vyváží velké množství růz-
ných druhů obilovin do většího množství
světových států, například do Čínské
lidové republiky, EU, Libanonu, Libye,
Jemenu, Egyptu, Malajsie, Indonésie,
Bangladéše a dalších států. Také jsou tu
obavy, že v případě nezasetí a nesklizení
obilovin na větších plochách by mohlo
dojít i k většímu nedostatku základních
druhů potravin na samotné Ukrajině
a mohl by i nastat stav jejich velkého
místního nedostatku podobného tomu,
který nastal v důsledku sucha v roce
1930, kdy na Ukrajině v důsledku pod-
výživy zemřelo od čtyř do sedmi milio-
nů zde žijících lidí.

Při zadání na internetu Ventusky.com
se objeví animace vývoje světového
počasí a předpovědi jeho vývoje do
budoucnosti. Při kliknutí na srážky a dal-
ším kliknutí na množství srážek za tři
hodiny, se objeví další soubor a při klik-
nutí na měsíční vývoj, se ukáže animace
vývoje měsíčních srážek na všech konti-
nentech. Červenou barvou jsou označe-
na území s měsíčním nedostatkem vod-
ních srážek oproti dlouhodobému prů-
měru a modře jsou označena území
s nadbytkem vodních srážek oproti dlou-
hodobému průměru a jsou tu i udány
číselné údaje v plusu a minusu.

Například jsem 24. 1. 2022 zjistil, že

na území Kalifornie, Arizony, Nového
Mexika, Texasu, Oklahomy, Kansasu,
Nebrasky, Iovy a Ilinois je velký nedo-
statek vodních srážek oproti dlouhodo-
bému průměru. Naopak ve státech
kolem východního pobřeží USA je vod-
ních srážek nadbytek oproti dlouhodo-
bému průměru a to samé je ve státech
Washington a Oregon, které jsou umístě-
ny při severozápadním pobřeží USA. Ve
státech Jižní Ameriky je velký nedosta-
tek vodních srážek v Peru, Ekvádoru,
Kolumbii, Bolívii, na jihu Brazílie a na
severu Argentiny. V Africe je nedostatek
vodních srážek v Maroku, na severu
Zairu, v Kongu, Angole, Zambii,
Mosambiku a na jihu Madagaskaru.
V Austrálii je větší nedostatek vodních
srážek v Západní Austrálii a na severo-
východě Austrálie. Naopak nadbytek
vodních srážek je ne pouštích ve střední
Austrálii a na jihovýchodě Austrálie.
Také na obou ostrovech Nového Zélandu
je velký měsíční nedostatek vodních srá-
žek.

Tato abnormalita v měsíčním dopadu
vodních srážek na výše uvedená území
je s velkou pravděpodobností způsobena
rychlým táním plovoucího ledu
v Antarktidě v porovnání s dlouhodo-
bým průměrem jeho tání. To lze zjistit
například při zadání na internetu Arctic
sea ice news and analysis a při dalším
klikání na pravou stranu obrázků se
posléze objeví graf s hodnotami rychlos-

ti tání plovoucího ledu v Antarktidě a na
tomto grafu lze zjistit, že v letošním roce
jde o rekordní rychlé tání.

V důsledku rychlého tání plovoucího
ledu v Antarktidě dochází mimo jiné
také k velkému a rychlému ochlazení
povrchových vrstev hlavně v Tichém
a Atlantickém oceánu, což způsobuje
menší odpar vody z nich a v důsledku
toho i menší oblačnost. Toto se potom
projeví na zmenšeném dopadu vodních
srážek v některých světových státech.
Při kliknutí na sněhová pokrývka se také
ukáží údaje o tom, že například tato
chybí, nebo je malá na většině území
USA a tento vývoj by také mohl nepříz-
nivě ovlivnit produkci potravin v USA.
Dá se proto předpokládat, že v důsledku
výše uvedených skutečností by mohlo
dojít i k zdražení dovozů některých
druhů potravin do ČR, která již více let
není potravinově soběstačná. Bude se
i za stavu většího nedostatku základních
druhů potravin na zeměkouli a zdražení
dovozů potravin do ČR na zdejších
polích pěstovat řepka olejka pro výrobu
bionafty, obilniny pro výrobu biolihu,
kukuřice pro výrobu bioplynu a budou
i nadále na velkých plochách zeměděl-
ských půd rozmístěny solární elektrické
panely? EEmmaannuueell SSVVOOBBOODDAA

Institut Aleny Vitáskové, z. s.,
Ochrana lidských práv a svobod,
stejně jako většina našich občanů ssee
ddiissttaannccuujjee oodd kkrrookkůů ppaanníí mmiinniissttrryynněě
oobbrraannyy JJaannyy ČČeerrnnoocchhoovvéé aa vvllááddyy
PPeettrraa FFiiaallyy.. DDooddáávvkkyy zzbbrraanníí ((dděělloo--
ssttřřeelleecckkýýcchh ggrraannááttůů)) ddoo kkrriizzíí zzbběěddoo--
vvaannéé UUkkrraajjiinnyy jsou hrubým poruše-
ním Charty OSN, mezinárodních
úmluv a porušením Listiny práv a
svobod. Místo toho, abychom se
snažili, jako ostatní demokratické
země, o urovnání konfliktu mírovou
cestou, posíláme vražednou munici.
Tento krok vlády Petra Fialy
a ministryně obrany Jany Černocho-
vé považujeme za porušení Ústavy
ČR, zavrženíhodný čin vtahující naši
vlast do válečného konfliktu, který
hrozí. TTeennttoo kkrrookk,, ppoovvaažžuujjeemmee jjaakkoo
zzllooččiinn pprroottii lliiddsskkoossttii aa vvllaassttiizzrraadduu..
VVššiicchhnnii ppoolliittiiccii,, kktteeřříí ssee ppoodd tteennttoo
kkrrookk ppooddeeppssaallii,, mmuussíí nnéésstt ppllnnoouu
ooddppoovvěěddnnoosstt..

VVyyzzýývváámmee pprroottoo nnaaššee ppoolliittiikkyy,
aby svůj čin napravili a válečné
harašení za naší podpory se pokusili řešit mírovou cestou. Ukrajina potře-
buje pomoc humanitární, hospodářskou, přátelskou, nikoliv vražednou,
jak jsme v posledních dnech dodáním granátů předvedli. Pomozme Ukra-
jině např. s rekonstrukcí tranzitního plynovodu a technologií s tím spoje-
ných. Vraťme Ukrajině pocit bezpečí alespoň v oblasti dodávek zemního
plynu, reverzního toku či tranzitu přes jejich zemi z Ruska do Evropy.

Pro usmíření a zamyšlení sami nad sebou posíláme paní ministryni
Černochové a vládě Petra Fialy báseň, se kterou můj syn před mnoha
desítkami let vyhrával recitační soutěže:

AAlleennaa VVIITTÁÁSSKKOOVVÁÁ,, 
ppřřeeddsseeddkkyynněě IIAAVV,, 

OOcchhrraannaa lliiddsskkýýcchh pprráávv aa ssvvoobboodd

Hlas kluka
Vy dospělí nám říkáte, že

nesmíme se prát.
Sami však války vedete, v nich

zemřel můj kamarád.
Já toho kluka neznal, ale chtěl

bych si s ním hrát.
Vždyť každé dítě na světe je

můj kamarád.

Možná, že chtěl být pilotem,
co všechny země spojí.

Možná, že chtěl být lékařem,
co rakovinu zhojí.

Možná, že chtěl být hvězdá-
řem, co vidí nebe stále čisté.

Jedno je však jisté!! TEN
KLUK CHTĚL ŽÍT.

Zabraňte válkám dospělí. Vy
nesmíte se prát.

Vy život dětem dáváte
a nesmíte ho brát.

Prostějovský rodák MMaaxx ZZwweeiigg se narodil 22.
června 1892. Nejprve vystudoval zdejší němec-
kou židovskou školu a následně gymnázium
v Olomouci. Na přání otce, advokáta a význam-
ného člena zdejší židovské obce Gustava Zwei-
ga, začal ve Vídni studovat práva. Jeho zájmy se
ale ubíraly jiným směrem. Již od dětství byl
fascinován divadlem a toužil stát se dramati-
kem. Po skončení první světové války dostudo-
val práva, ale praxi se nikdy nevěnoval.

Záhy odešel do Německa, kde se seznámil
s osudovou ženou svého života Margarethou

Löhrovou. Před narůstající hrozbou nacismu se
rozhodli odejít do Prostějova, který se ale mezi-
tím pro něj stal neznámým a cizím městem.
Téměř nikoho zde neznal, nehovořil česky
a psal německy. Jediné přátele měl z dob studií
v Olomouci. Všechny tyto faktory na něj půso-
bily negativně, a tak se zde necítil příliš dobře.
Nicméně i tak byl Zweigův pobyt v Prostějově
úspěšný. Nejenže zde objevil svoji pracovní
metodu, ale dokončil drama Moloch (později
nazvané 1933), napsal hru Marranové a začal
psát Propast.

V roce 1938 mělo hebrejské
národní divadlo Habimah uvést
v tehdejší Palestině Zweigovo
drama Marranové. K jejímu
nastudování odjel do Tel Avivu,
díky čemuž se zachránil před
téměř jistou smrtí v koncentrač-
ním táboře. V dalších asi 100
reprízách byla hra uvedena po
celé tehdejší Palestině a zazna-
menala skutečně první autorův
velký úspěch. Přesto podle
svých slov žil téměř celý život
na pokraji chudoby a jen díky
štědrosti a péči svých přátel
mohl cestovat a věnovat se
psaní.

Mezi jeho přátele patřili Max
Brod, Arthur Wachsberger, Paul
Engelmann, Paula Arnoldová
a další. Max Zweig byl bratran-
cem Stefana Zweiga, osobně se
poznali ve Vídni. Max údajně
žárlil na Stefanovy literární
úspěchy, přece jenom stál
v jeho stínu. Stefan napsal
v Salcburku Maxovi v letech
1924, 1925 a 1930 několik
dopisů, které byly v roce 2004
objeveny a jsou uloženy
v Muzeu a galerii v Prostějově.

Po druhé světové válce se M.
Zweigovi také konečně začalo
dostávat uznání. Byl vyzname-
nán několika literárními cenami

a jeho hry se hrály v Evropě i zámoří. V roce
1947 navštívil ještě jednou Československo, ale
zůstat zde nechtěl. Jeho žena se naopak nechtě-
la odstěhovat do Izraele. Setkávali se pak po
mnoho let jen o prázdninách v Rakousku. Závěr
svého života strávil s harfenistkou švýcarského
původu Wilhelminou Bucherovou.

Zweigovy hry čerpají náměty z oblasti histo-
rie, náboženství, politického dění, psychologie
i mystiky. Jeho dramata, téměř výlučně tragé-
die, se odehrávají v nejrůznějších dobách, od
mystických časů biblických proroků (Král
Saul) až po nedávnou minulost (Rozhodnutí
Lorenza Morena), a v různých zemích (Němec-
ko, Rusko, Španělsko, Izrael a jiné). Ve svých

22 dramatech zachytil mimo jiné pronásledová-
ní Židů, problémy novodobých židovských
osadníků v Palestině, konflikty svědomí
a moci. V neposlední řadě také jevy spojené
s xenofobií a totalitními diktaturami. Pro běž-
ného čtenáře jsou atraktivním titulem jeho
Vzpomínky.

Max Zweig zemřel v Jeruzalémě 5. ledna
1992 ve věku 99 let. Město Prostějov a jeho
občané si váží svých rodáků, kteří dosáhli nejen
evropského, ale i světového věhlasu a uznání za
svou literární a dramatickou činnost.

Zdroj: Osobnosti Prostějovska, Klub histo-
rický a státovědný 2012

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN 

ODPÍRAČI PLAŤTE
Jsme svědky patrně dalšího

experimentu nové vládní gar-
nitury při zkrocení pandemic-
ké situace v České republice.
Je to jen pár týdnů, co z opo-
zičních lavic vyřvávali, jak je
třeba chránit občany, a hlavně
finančně kompenzovat
a kompenzovat všem, kdož
jen natáhl ruku. Výsledek
nemohl být jiný než prohlu-
bující se zadluženost státu.
A protože kapsa je prázdná
a předvolební sliby vzaly
zimní větry, ordinují obča-

nům na COVID-19 jako
medicínu prý kvalitnější
informovanost, a hlavně větší
odpovědnost za své vlastní
zdraví.

Zatímco svět kolem nás
přitvrzuje v opatřeních včet-
ně povinného očkování, naše
ministerstvo zdravotnictví
a vláda v podstatě říká:
»Dělejte si občané, co chcete.
Vaše zdraví je nám ukradené
a na nějaké kompenzace
zapomeňte. Z nás již žádnou
kačku nevyrazíte. Vyhláška
o povinném očkování, byť jen
vybraných skupin, zrušena.«

Svoboda žít i umřít zaruče-
na. Bojovníci proti očkování,
máte volné pole. Dál můžete
demonstrovat a šířit poplašné
zprávy, a nejen to. Můžete
beztrestně svým neodpověd-
ným chováním šířit nákazu
dál.

Nejsem sám, kdo si však
myslí, že v případě vaší hos-
pitalizace na COVID-19
byste si měli léčení svobodně
a dobrovolně zaplatit sami,
a to do poslední koruny. Vůči
všem odpovědným by to bylo
více než spravedlivé.

PPaavveell PPIILLNNÝÝ

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy 
aa ppoozznnaattkkyy aauuttoorrůů,, mmoohhoouu bbýýtt

rreeddaakkččnněě kkrráácceennyy
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NE ZBROJENÍ, NE VÁLCE!
Členové ZO KSČM - klub komunistů č. 2

učitelé Tachov vyjadřují mimořádné znepoko-
jení nad bezpečnostní situací v Evropě. Považu-
jeme současnou intenzitu zbrojení s agresivní
válečnou rétorikou za cestu k válečnému kon-
fliktu, který hrozí zničujícími následky pro naši
civilizaci.

V této situaci apelujeme na představitele
KSČM, aby upravili svoje politické priority
a využili všech dostupných možností k odvrácení
války na evropském kontinentě. Navrhujeme sou-
středit práci komunistů do následujících aktivit:

1. Varovat občany před konkrétními následky
válečného konfliktu pro osud evropských náro-
dů.

2. Odmítnout finanční podporu zbrojařskému
průmyslu. Sledovat, zveřejňovat a odsoudit
astronomické vojenské rozpočty světových
mocností.

3. Pečlivě a nepřetržitě sledovat vztah poli-
tických stran k aktuálním bezpečnostním rizi-
kům, odmítnout jednostrannou podporu geo-
politickým zájmům NATO v čele s USA.
Ostře vystupovat proti agresivní válečné réto-
rice některých představitelů vlády ČR a Sená-
tu.

4. Při mobilizaci protiválečných sil ve společ-
nosti využít zkušeností z úspěšné kampaně NE
ZÁKLADNÁM! a vyhlásit heslo NE
ZBROJENÍ, NE VÁLCE!

ZZOO KKSSČČMM -- kklluubb kkoommuunniissttůů čč.. 22 
uuččiitteelléé TTaacchhoovv

Zachytil konflikty svědomí a moci

Max Zweig a jeho životní láska Margaretha Löhrová FFOOTTOO –– aarrcchhiivv aauuttoorraa

Báseň našim politikům Velká víceletá válka a velký víceletý
nedostatek potravin na zeměkouli?



REDAKČNÍ SLOUPEK Zůstaňme nohama na zemi
Pojem energetická

chudoba pomalu vypla-
val na povrch mediál-
ních komentářů jako
olej nad vodu někdy
před dvěma třemi roky.
Objevoval se nesměle
ve studiích vysokých
škol a strategiích, které
si nechávala zpracová-

vat ministerstva jako materiál, který by jim měl
určit, jaký bude dopad evropských směrnic
o ekologické náročnosti budov a jak ji nejlépe
implementovat do české legislativy. Tento
pojem se měl týkat zejména lidí s nižšími příj-
my, samoživiteli, jednotlivě žijícími seniory.
Proto se o něj patrně vůbec nezajímali živnost-
níci, podnikatelé, velké průmyslové podniky.
Zřejmě před sebou viděli zářnou perspektivu,
která se jim (ještě před omezeními spojenými
s covidem), rýsovala před očima. 

Pomalu se nyní začínají objevovat i reálnější
názory z tohoto ekonomického spektra společ-
nosti. Ekonomické výsledky jim začíná velmi
výrazně ovlivňovat právě cena za energie,
pohonné hmoty, vstupní suroviny. Ceny prů-
myslových výrobců se meziročně zvýšily o 7,1
procenta, tj. nejvyšší meziroční nárůst od roku
1995. Pozadu s růstem nezaostaly ani ceny

zemědělské produkce, stavebních prací a slu-
žeb. 

Všichni, kdo využívají pro svou podnikatel-
skou činnost energie, si nyní uvědomují, že se
energetická chudoba bude týkat i mnoha
z nich. Každý proces, který je závislý na
dodávce energie, dnes patrně prochází nějakou
formou hodnocení jeho efektivity. 

Nebude už tak jednoduché zvýšené náklady
promítnout do finální ceny výrobku. To bude
privilegium těch, kdo mají produkci, která je
konkurenceschopná. Začíná se také rozplývat
vize snadného přechodu od energie získávané
z uhlí.  Vlastní zdroje této suroviny jsme si
odřízli, a ti, kdo ji nyní do Evropy dodávají, si
diktují ceny. A levnější opravdu nejsou. V této
souvislosti musím opět připomenout, že to
byla právě KSČM, která na tato rizika upozor-
ňovala a před unáhlenými řešeními varovala.
A přicházela i s návrhy, které však nebyly
bohužel přijaty.

Jak jsem v úvodu zmínila, musí dojít k ana-
lýze celkové energetické soustavy České
republiky. Bohužel, naši představitelé ve vede-
ní státu v tomto opět zaspali. Strategické mate-
riály na úrovni ministerstev jsou neaktuální.
Nerespektují změny, ke kterým došlo. Jednot-
livé strategické koncepce na sebe nenavazují.
Jednotlivá ministerstva spolu nekomunikují na

takové úrovni, jaká je nutná při tvorbě tak
závažných rozhodnutí, jakými jsou odchod od
uhlí a s tím související změna energetického
mixu. Není dána do korelace výše spotřeby
energie a její možná dostupnost v čase. Není
stanoveno, co bude pro stát prioritou. Pokud by
za takovou považoval využití vodíku a vodíko-
vých technologii, musel by k tomu začít budo-
vat infrastrukturu již několik let zpátky. 

Nenechme se tedy zmást teoretickými pro-
počty, které nám slibují zářné zítřky a levnou
alternativní energii z obnovitelných zdrojů.
Vždyť přece slunce svítí zdarma a voda
v řekách teče z kopce dolů podle fyzikálních
zákonů. Zůstaňme reálně nohama na zemi.
Energeticky stálou a bezpečnou dodávku ener-
gie nám může do budoucna zajistit pouze
jaderná energie, uhlí a plyn. Uhlí jsme si zaká-
zali. Dodávky plynu z Ruské federace svými
kroky stávající Vláda ČR do budoucna zpo-
chybňuje. Životnost stávajících bloků jader-
ných elektráren se krátí a jejich náhrada se opět
vinou stávající vlády ani nerýsuje. Napadá vás,
jako občany tohoto státu, k čemu máme tako-
vou vládu, která není schopná reagovat na
základní potřeby obyvatel i průmyslu? Mě
ano…

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ,, ppřřeeddsseeddkkyynněě ÚÚVV
KKSSČČMM aa ppoossllaannkkyynněě EEvvrrooppsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu

Skvostné zahájení... 
až na ty komentátory

Začaly XXIV. zimní olympijské hry.
A prvním pořadatelským místem, které hos-
tilo letní i zimní olympiádu, se stala čínská
metropole Peking. Což spoustě lidí leží
v žaludku. Ať už jde o politiky, tak o ty oby-
čejné smrtelníky, kteří politikům a médiím
jejich účelovou propagandu baští se vším
všudy.

Ne, není mým cílem tvrdit, že v Číně je
všechno bez problémů, že tam vládnou bez-

chybní světci a že tohle místo je pro konání letošní olympiády to
nejlepší, jaké členové MOV mohli vybrat. To ani náhodou. Už
nejednou jsem dal najevo, že ze sportovního i ekologického hle-
diska bych býval probíhající hry přál těsně poraženému finali-
stovi, kazachstánskému Almaty. K současné celosvětové antirus-
ké a antičínské hysterii však mlčet nemohu!

Rusko dnes nechme Ruskem a zaměřme se v rámci tématu na
Čínu. Tvrdí se o ní například, že prý na svém území provozuje
koncentráky. Nevím, kromě pár zpráv od lidskoprávních organiza-
cí se ke mně žádné nezpochybnitelné svědectví nedostalo, a mys-
lím, že ani k těm, kteří tato zaručená fakta tak rádi šíří. Zato vím,
že jeden koncentrák na Guantánamu provozují USA a ti, jimž tak
moc leží v žaludku Čína, tohle neřeší. To samé pak platí o jednom
velkém koncentráku pod otevřeným nebem, ve který okupovanou
Gazu proměnil Izrael. A zase nic... Nějaký fér přístup? Měřit všem
stejným metrem? Ani náhodou! Ti, kteří SSSR vytýkali Afghá-
nistán a neposlali kvůli tomu své sportovce do olympijské Mosk-
vy 1980, se Salt Lake City 2002 problém neměli. Americké
angažmá v Afghánistánu v tomto případě zjevně nevadilo. A neva-
dilo ani komentátorům slavnostního zahájení ZOH v Pekingu.

To na veřejnoprávní ČT moderovalo známé duo Dusík-Drbo-
hlav. A právě Michal Dusík se při něm dopustil skandálního
ataku, když de facto srovnal Čínu coby organizátora aktuálních
her s hitlerovským Německem, organizátorem olympiád v roce
1936. A to je fakt nejen hodně přes čáru, ale především zcela
nemístný - pro komentátora sportovního přenosu, který by se
jakýchkoli politických narážek měl pokud možno zdržet.

Hlavně že pan Dusík neopravoval svého stárnoucího
a s výslovností (protože s ústní dutinou) bojujícího kolegu Vla-
dimíra Drbohlava, který předtím sekal jednu chybu za druhou.
A to nejen přeřeky, ale i fatální věcné nepřesnosti.

Ani to však nakonec dojem z nádherného ceremoniálu nemoh-
lo zhatit. Zejména z jeho neskutečně dojemné a dílem velmi ori-
ginální poslední fáze s dětskými sbory, projekcí s pády malič-
kých budoucích olympioniků či ohněm z Olympie, který zůstal
v louči/pochodni a byl ve snaze o uhlíkovou neutralitu vsazen
pouze do symbolické sněhové vločky... To tedy hlubokosklon
a za celé zbytečně nenatahované zahájení do Číny dík!  

RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

K VĚCI

Zase dvojí metr
V jednom z nedělních diskusních pořadů

se místopředseda Sněmovny Jan Bartošek
zlobil pro incident na hodonínském sídlišti
a agresivní lidi pod okny svého poslanecké-
ho kolegy Antonína Tesaříka. Zároveň při-
pomněl i šibenice před domem moravskos-
lezského hejtmana Ivo Vondráka. »Chci
vyjádřit velkou solidaritu s kolegy, kterým
se tyto věci staly. Je jedno, k jaké politické
straně patří. Diskuze může být ostrá a tvrdá,

ale nikdy nesmí sklouznout k výhrůžkám proti zdraví, životu
nebo rodině,« uvedl už ve svém dřívějším prohlášení Bartošek.

Ano, je to hezké, ale dovoluji si doporučit položení dvou otá-
zek. Adresátem je Bartoškův stranický kolega, dřívější asistent
a dnes už také poslanec Šimon Heller: »Co jste dělal v roce
2012, 2013? Co vám říká jméno Vítězslava Baborová?«

ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

Petr Pavel – kandidát cizí mocnosti 
na příštího správce ČR

Médii mainstreamu momentálně nejvíce
podporovaný kandidát prezidentských voleb
v roce 2023 Petr Pavel opět perlil. Stalo se tak
v diskusním pořadu 360° televize CNN Prima
NEWS věnovaném samozřejmě konfliktu
Ukrajina vs. Rusko.

V něm občas generál ve službách NATO
působil jako ona pohádkově známá Chytrá
horákyně. To, když na otázku, jak bude Rusko
v konfliktu s Ukrajinou pokračovat, odpově-
děl slovy: »Dá se očekávat, že konečné řeše-
ní bude v rozmezí mezi plnohodnotnou váleč-
nou operací a diplomatickým řešením.« Jako
by si byl vědom, že budoucí vývoj tohoto
konfliktu nemá v rukách ani NATO (USA),
ani EU, vyhrožující nekončícími sankcemi
proti Ruské federaci. V čem obě uskupení ale
hrají prim, to je eskalace napětí v tomto regi-
onu pokračujícími dodávkami a přísunem
vojáků, zbraní a techniky ve prospěch Ukraji-
ny!

Svým obdivovatelům zaprodaný generál ve

službách NATO dále sdělil, že
v tomto konfliktu jde i o to, jak bude
vypadat mezinárodní situace ve
světě, pokud se týká naplňování
pravidel a mezinárodního práva.
»Jestli pravidla budou platit tak, jak
je známe doposud, nebo jestli se
budou více dodržovat pravidla
nastavovaná Ruskem, případně
Čínou – tedy že mocní dělají to, co
mohou, a slabí to, co musí.«

To byla opravdu trefa! Začít vyjmenovávat
státy, které útočný pakt NATO (USA) ve více
než své 70leté historii napadl, instaloval »svůj
demokratický« režim (a ekonomicky zdevasto-
val), pak by panu generálovi minutáž uvedené-
ho pořadu nestačila.

KSČM v těchto dnech oznámila svého kan-
didáta pro prezidentské volby v roce 2023.
Josef Skála nemá za sebou tak přelétavou
minulost ani finanční magnáty v zádech, jako
tomu je u generála Petra Pavla a dalších kandi-

dátů z řad pravice, řadících se k pro-
sazování amerických zájmů na úkor
vlastních občanů. Navíc v době, kdy
USA si nechtějí přiznat ztrátu svého
dominantního postavení – světového
četníka.

Česká republika se za více než 30
let obnovy kapitalismu stala ekono-
mickou a politickou kolonií Západu.
Je nejvyšší čas k návratu a prosazo-

vání hodnot, ke kterým patří vlastenectví, stát-
ní nezávislost a suverenita, ochrana zájmů
vlastní země, včetně zachování platnosti
Benešových dekretů a zabránění rozšiřování
vlivu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na
našem území. Kandidát KSČM do prezident-
ských voleb v roce 2023 Josef Skála je záru-
kou naplňování těchto hodnot. Ve prospěch
občanů České republiky, nikoliv v zájmu cizí-
ho kapitálu.

MMiirroossllaavv KKAAVVIIJJ,, ččlleenn VVVV ÚÚVV KKSSČČMM zzaa
PPllzzeeňňsskkýý kkrraajj aa ppřřeeddsseeddaa KKVV KKSSČČMM

Korespondenční volba, krok špatným směrem!
M n o h a l e t é

politické tahanice
o zákonnou mož-
nost korespon-
denční volby pro
české státní obča-
ny žijící v zahra-
ničí jsou viditel-
nou ilustrací toho,
jak je toto téma

kontroverzní a pro mnohé již z principu
neakceptovatelné. Ani já s touto zamýš-
lenou alternativou nesouhlasím a poku-
sím se objasnit, z jakých důvodů.

Již samotný předpoklad, že by kdo-
koliv z ciziny mohl ovlivňovat strate-
gický chod a správu naší země, aniž by
následně mohl být jakkoliv konfronto-
ván s důsledky své volby, považuji za
zcela nešťastný, nejen morálně, ale

dokonce i právně vyloučený! Současně
ale respektuji fakt, že již i dnes existuje
možnost volit na zastupitelském úřadě
v případě, že kdokoliv s českým občan-
stvím má tuto potřebu. Jenže takových-
to osob není mnoho a některé politické
subjekty, které by velice rády implanto-
valy nepůvodní, nenárodní a nesourodé
vzorce do správy naší země, pociťují
deficit právě tohoto typu voličských
hlasů. A dělají si v tomto smyslu velice
čitelný zálusk na přízeň až půlmilionu
nových voličů. Nic jiného v tom prostě
nehledejme! 

Někteří ústavní právníci, např. Zde-
něk Koudelka, tvrdí, a já s ním souhla-
sím, že by byl v případě uzákonění
korespondenční volby z ciziny a reali-
zace stavu, kdy by nám někdo volil
poslance nebo prezidenta ze zahraničí,

porušen jeden ze základních demokra-
tických principů. A to ten, jenž je zalo-
žen na ústavou daném předpokladu, že
občané si volí ty, kteří o nich následně
rozhodují. Je to logické, neboť ani my,
kteří trvale žijeme v ČR, nemůžeme
volit do zastupitelstev obcí či krajů
libovolně v případě, když se v den
voleb nacházíme mimo svoji obec či
region. A je to ze stejného důvodu, aby-
chom nemohli ovlivňovat složení toho
konkrétního zastupitelstva, jehož roz-
hodnutím nebudeme následně podléhat.
Jiný ústavní právník, Jan Kudrna, toto
fakticky potvrzuje a tvrdí, že o dění ve
státě má rozhodovat ten, kdo v něm
žije, a dokonce nesouhlasí ani s mož-
ností volit na velvyslanectvích v zahra-
ničí.

Opusťme ale nyní polemiku o tom,

zda je dobré, že mohou naši občané hla-
sovat ze zahraničí, či nikoliv a zaměřme
se na další, zcela nezbytný požadavek
skutečně demokratické volby, a tím je
její »tajnost«. Zatímco se zde, stejně
jako na české ambasádě v cizině, musí
volič odebrat za plentu a tam upravit
svůj volební lístek za dohledu volební
komise, při zasílání voličského hlasu
dopisem nelze spolehlivě garantovat, že
do obálky vložil svůj hlas oprávněný
volič, že za něj neodhlasoval někdo jiný
nebo že jeho volba nebyla uskutečněna
např. pod pohrůžkou násilí nebo za
jakoukoliv odměnu. Je tedy zcela jasné,
že pokud se volební akt dostane v jaké-
koliv své verzi mimo volební místnost,
svobodná vůle jednotlivce může být z
rozličných důvodů zásadně omezena,
stejně jako její obligatorní tajnost.

Uvedl jsem jen několik argumentů
proti zavedení korespondenční volby,
přirozeně jich lze zmínit mnohem více,
ale osobně jsem si poměrně jist, že tyto
zcela postačují k tomu, aby k zavedení
hlasování prostřednictvím dopisních
obálek nedošlo. V některých zemích,
kde již byla korespondenční volba,
bohužel, zavedena, se nevyhnuli
významným problémům či minimálně
silnému podezření z podvodů a mani-
pulace s hlasy voličů. Ať se již jednalo
o Spojené státy nebo například o naše-
ho jižního souseda Rakousko, kde bylo
před šesti lety kvůli problémům s obál-
kami, které se při přepravě rozlepily,
soudně anulováno druhé kolo prezi-
dentské volby.

JJiiřříí VVAALLEENNTTAA,, zzaassttuuppiitteell 
PPllzzeeňňsskkééhhoo kkrraajjee zzaa KKSSČČMM
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Šetřit se bude také na rozvoji železnice

Sdělili to ministr dopravy
MMaarrttiinn KKuuppkkaa (ODS) a gene-
rální ředitel Správy železnic
JJiiřříí SSvvoobbooddaa. Ministr, jak
jinak, plánuje změny ve správ-
ní radě organizace. Ty by se
měly uskutečnit zhruba do jed-
noho až dvou měsíců.

Mezi klíčové stavby, ve kte-
rých by se mělo pokračovat,
Kupka zařadil přestavbu želez-
ničního uzlu u Pardubic,
rekonstrukci trati mezi Ústím
nad Orlicí a Brandýsem nad
Orlicí, obnovu trati z Velimi
do Poříčan, dále úseky Mstěti-

ce-Praha Vysočany, Adamov-
Blansko, Sudoměřice-Votice,
Soběslav-Doubí nebo želez-
niční uzel Plzeň.

Správa vedle omezení údrž-
by pozdrží zahájení řady při-
pravovaných projektů, u kte-
rých už začala soutěž na zho-

t o v i t e l e .
Týká se to
n a p ř í k l a d
trati Klad-
no-Kladno
Os t rovec ,

u které organizace zahájila
tendr loni na podzim. Déle
bude zřejmě trvat i příprava
rekonstrukce úseku z pražské-
ho Smíchova do Berouna. Stát
bude podle Svobody na tyto
i další projekty hledat peníze,
v případě úspěchu stavby

zahájí. Zcela rušit se ovšem
podle šéfa správy zatím žádné
stavby nebudou. Organizace
také nadále počítá se zavádě-
ním zabezpečovacího systému
ETCS na hlavních tratích do
roku 2025, šetření ovšem zřej-
mě ovlivní harmonogram
jejich příprav.

Pokračovat se naopak bude
v renovaci 53 nádražních
budov. Dokončeny budou
například rekonstrukce památ-
kově chráněných staveb v Čes-
kých Budějovicích, Praze, Plzni
nebo v Pardubicích. Správa také
dokončí už rozpracované akce
na minimálně 150 železničních
přejezdech. Letos na ně chce
dát přes 2,4 mld. Kč.

Svoboda upozornil na to, že
téměř po celý rok bude kvůli
pokračující modernizaci přeru-
šen provoz mezi Brnem a Blan-
skem. Jezdit se naopak začne
na úsecích čtvrtého železniční-
ho koridoru mezi Sudoměřice-
mi a Voticemi a také Soběslaví
a Doubím. Železniční síť se tak

rozroste o 28,7 kilometru
a sedm zastávek.

Podle ministra bude priori-
tou také další postup v přípra-

vě vysokorychlostních tratí.
Loni Správa železnic podle
Svobody dokončila moderni-
zace a opravy 97 km tratí,

rekonstrukci 73 nádražních
budov v hodnotě dvou miliard
korun a také zabezpečení
železničních přejezdů.

Více ropy a plynu z Ruska do Číny
RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr PPuuttiinn vv zzáávvěěrruu mmiinnuullééhhoo

ttýýddnnee ppřřeeddssttaavviill nnoovvéé ssmmlloouuvvyy oo ddooddáávvkkáácchh rruusskkééhhoo zzeemm--
nnííhhoo ppllyynnuu aa rrooppyy ddoo ČČíínnyy vv ooddhhaaddoovvaannéé hhooddnnoottěě 111177,,55
mmiilliiaarrddyy ddoollaarrůů ((22,,55 bbiilliioonnuu kkoorruunn)),, iinnffoorrmmoovvaallaa aaggeennttuurraa
RReeuutteerrss..

Rusko je třetím největším dodavatelem energií do Číny.
Posilováním svých obchodních vztahů s Čínou současně
snižuje závislost na tradičních evropských odběratelích
energie. »Naši naftaři připravili velmi dobrá nová řešení
ohledně dodávek uhlovodíků do Čínské lidové republiky,«
řekl Putin na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchin-
gem. »A byl učiněn krok vpřed v plynárenském průmys-
lu,« dodal.

Ruská plynárenská společnost Gazprom bude čínské
státní energetické společnosti CNPC dodávat ročně deset
miliard metrů krychlových (kubíků) plynu z ruského Dál-

ného východu. Podle mluvčího Kremlu DDmmiittrriijjee PPeesskkoovvaa
byla dohoda sjednána na 25 let. Hodnota těchto dodávek
by se podle propočtů agentury Reuters mohla pohybovat
kolem 37,5 mld. USD (téměř 799 mld. Kč).

Ruská ropná společnost Rosněfť navíc podepsala se
CNPC dohodu o dodání 100 milionů tun ropy přes
Kazachstán v příštích deseti letech. Podle Rosněfti má tato
smlouva hodnotu 80 mld. USD.

Gazprom uvedl, že plánuje zvýšit vývoz plynu do Číny
na 48 mld. kubíků ročně, mimo jiné pomocí nově dohod-
nutého plynovodu, který bude ročně transportovat 10 mld.
kubíků plynu z ruského Dálného východu.

Rusko nyní dodává plyn do Číny prostřednictvím plyno-
vodu Síla Sibiře, který zahájil provoz v roce 2019, a pro-
střednictvím zásilek zkapalněného zemního plynu (LNG).
Loni Rusko do Číny vyvezlo 16,5 mld. kubíků plynu.

Dovoz zboží loni převálcoval export
BBiillaannccee zzaahhrraanniiččnnííhhoo oobbcchhoodduu ssee

zzbboožžíímm vv bběěžžnnýýcchh cceennáácchh sskkoonnččiillaa
lloonnii ppooddllee ppřřeeddbběěžžnnýýcchh úúddaajjůů ČČeesskkéé--
hhoo ssttaattiissttiicckkééhhoo úúřřaadduu sscchhooddkkeemm vvee
vvýýššii 11,,55 mmiilliiaarrddyy kkoorruunn.. JJeeššttěě vv rrooccee
22002200 bbyyllaa ppřřiittoomm vv ppřřeebbyyttkkuu 
117799,,99 mmlldd.. KKčč.. OOdd zzaaččááttkkuu rrookkuu
ssttoouuppll vvýývvoozz mmeezziirrooččnněě oo 1133 pprroo--
cceenntt,, zzaattíímmccoo ddoovvoozz vvzzrroossttll 
oo 1199,,22 %%..

V samotném prosinci skončil
zahraniční obchod schodkem ve výši
15 mld. Kč, což byl meziročně 
o 30,9 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo nepříznivě ovlivnil
především meziročně větší deficit
v obchodu s ropou a zemním plynem

o 7,9 mld. Kč v důsledku růstu cen
na světových trzích. Dále se prohlou-
bil schodek u obchodu s počítači,
elektronickými a optickými přístroji
(o 5,7 mld. Kč) a základními kovy 
(o 4,1 mld. Kč). Přebytek v obchodu
s motorovými vozidly se snížil mezi-
ročně o 6,7 mld. Kč.

Naopak příznivý vliv měl zejména
meziročně větší přebytek obchodu
s elektřinou, plynem, párou a klima-
tizovaným vzduchem, a to o 7,6
mld. Kč vlivem růstu ceny i vyššího
vyvezeného množství elektřiny.

Vývoz vzrostl v prosinci meziroč-
ně o 8,2 % na 316,2 mld. Kč a dovoz
o 19,9 % na 331,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se
státy evropské sedmadvacítky skon-
čila přebytkem 49,6 mld. Kč, mezi-
ročně o 6,8 mld. Kč nižším. 

Export do států eurozóny se na cel-
kovém vývozu České republiky podí-
lel 64 %, podíl dovozu ze států euro-
zóny činil 46,1 %. Koruna v prosinci
posílila vůči euru meziročně v prů-
měru o 4,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se
zbožím se státy mimo EU27 se mezi-
ročně zvětšil o 23,9 mld. Kč na 
62,6 mld. Kč. Deficit se prohloubil
především v obchodu s Čínou 
(o 9,5 mld. Kč) a Ruskou federací 
(o 6,5 mld. Kč).

Průmysl koncem roku opět brzdila auta,
stavbaři se odrážejí od hlubokého dna

PPrrůůmmyysslloovváá vvýýrroobbaa lloonnii ppooddllee
vvččeerraa zzvveeřřeejjnněěnnýýcchh úúddaajjůů ČČeess--
kkééhhoo ssttaattiissttiicckkééhhoo úúřřaadduu vvzzrroosstt--
llaa mmeezziirrooččnněě oo 66,,44 pprroocceennttaa..
SSttaavveebbnníí pprroodduukkccee ssee zzvvýýššiillaa
oo 11,,44 %%..

»Objem výroby v porovnání
s předchozím rokem zvýšila
naprostá většina průmyslových
odvětví v podstatě rovnoměrně.
Předcovidové úrovně však kvůli
problémům ve výrobě motoro-
vých vozidel nedosáhla,« uvedl
RRaaddeekk MMaattěějjkkaa, ředitel odboru
statistiky zemědělství a lesnic-
tví, průmyslu, stavebnictví
a energetiky.

Tržby z průmyslové činnosti
v běžných cenách byly v roce
2021 meziročně vyšší 
o 10,5 %. Tržby z přímého
vývozu průmyslových podniků
stouply o 10,6 %, domácí
tržby, které zahrnují i nepřímý
vývoz prostřednictvím neprů-
myslových podniků, vzrostly
o 10,2 %.

Nové zakázky ve vybraných
odvětvích se zvýšily meziročně
o 14,9 %, přičemž nové zakázky

ze zahraničí vzrostly o 16,2 %,
zatímco tuzemské nové zakázky
stouply o 12,2 %.

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců v průmyslu se loni
snížil meziročně o 1,2 %.

V samotném prosinci průmy-
slová produkce klesla o 2,1 %,
zejména kvůli propadu ve výro-
bě motorových vozidel, přívěsů
a návěsů. »Svou roli sehrála
i vyšší srovnávací základna,«
dodala VVeerroonniikkaa DDoolleežžaalloovváá,
vedoucí oddělení statistiky prů-
myslu.

Zakázek přibylo
Produkce pozemního stavitel-

ství se loni zvýšila meziročně
o 1,5 % a inženýrské stavitelství
zaznamenalo růst o jedno pro-
cento.

Stavební podniky s 50 a více
zaměstnanci loni v tuzemsku
uzavřely 78 517 stavebních
zakázek, meziročně o 15,3 %
více. Celková hodnota těchto
zakázek vzrostla o 14,7 % na
290,2 miliardy korun (v pozem-
ním stavitelství 127,2 mld. Kč,

v inženýrském stavitelství 
163 mld. Kč).

Ke konci roku 2021 měly sta-

vební podniky s 50 a více
zaměstnanci celkem smluvně
uzavřeno 19 tisíc zakázek

(meziročně o 4,8 % více) a tyto
zakázky představovaly zásobu
dosud neprovedených staveb-

ních prací v celkové hodnotě
225,7 mld. Kč (nárůst o 13,2 %).

Počet vydaných stavebních
povolení loni vzrostl meziročně
o 5,8 %, stavební úřady jich
vydaly 90 960. Orientační hod-
nota těchto staveb činila 521,9
mld. Kč a v porovnání s rokem
2020 vzrostla o 33,9 %.

Počet zahájených bytů stoupl
meziročně o 28,3 % na 45 244
bytů. Počet dokončených bytů
se zvýšil o 0,7 % na 34 641 bytů.

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců ve stavebnictví se
loni snížil meziročně o 1,1 %.

V samotném prosinci stavební
produkce vzrostla o 8,1 %.
»Prosinec byl z hlediska mezi-
ročních indexů nejúspěšnějším
měsícem roku 2021. Produkce
vzrostla především díky pozem-
nímu stavitelství. Nutno dodat,
že základna z předchozího roku
byla velmi nízká. Po třech měsí-
cích poklesů meziročně rostlo
také inženýrské stavitelství,«
uvedla PPeettrraa CCuuřříínnoovváá, vedoucí
oddělení statistiky stavebnictví
a bytové výstavby.

ECB STÁLE ČEKÁ, AŽ INFLACE SAMA POLEVÍ
Evropská centrální banka (ECB) na sklonku minulého týdne ponechala svou

měnovou politiku podle očekávání beze změny. Hlavní úroková sazba tak
zůstává na rekordním minimu nula procent. ECB provedla ve svém prohlášení
proti minulému zasedání pouze jednu menší změnu. Odstranila z něj pasáž,
která stanovuje, že její další krok by se mohl ubírat »jakýmkoli směrem«, upo-
zornila agentura Reuters. Míra inflace v zemích eurozóny přitom v lednu
vystoupila na 5,1 %, což je rekord od zavedení eura před dvaceti lety a více než
dvojnásobek inflačního cíle banky. ECB v minulosti opakovaně uváděla, že
míra inflace letos bude postupně klesat. Rostoucí počet analytiků však tento
postoj zpochybňuje, zejména proto, že ECB v poslední době své prognózy opa-
kovaně reviduje. Prezidentka ECB CChhrriissttiinnee LLaaggaarrddeeoovváá na tiskovce přiznala,
že inflace v eurozóně je vyšší, než se očekávalo. Nadále ale předpokládá, že se
v průběhu letoška sníží. Ačkoli podle ní panuje mezi členy Rady guvernérů
ECB »jednomyslné znepokojení« ohledně inflace, jsou také odhodláni neuspě-
chat žádné závěry, dokud nebudou k dispozici další informace.

JEŠTĚ NESKONČIL S VÁLČENÍM

A UŽ MÁ NOVÝ PAŠALÍK
Současný šéf Severoatlantické aliance (NATO) Jens Stoltenberg (62) se

stane novým guvernérem norské centrální banky. Oznámilo to norské minis-
terstvo financí. Postu v čele Norges Bank se ujme po ukončení svého působe-
ní v NATO. Do té doby se chce plně věnovat práci pro Alianci. Místo guver-
néra se uvolní 1. března. Stoltenberg však nejdříve dokončí svoje funkční
období v čele NATO, které mu vyprší 30. září. Vláda doufá, že by do nové
funkce mohl nastoupit kolem 1. prosince.

ITALSKÉ AUTOMOBILKY DĚSÍ PŘECHOD

NA ELEKTROMOBILITU
Přechod na elektromobilitu v Itálii ohrožuje 73 000 pracovních míst. Podle

agentury Reuters to odhaduje skupina zaměstnavatelů Federmeccanica
a odbory FIM, FIOM a UILM. Vyzývají proto italskou vládu k diskuzi o opat-
řeních na podporu automobilového průmyslu. Analytici se domnívají, že auto-
mobilový sektor v Itálii by mohl být přechodem na elektromobilitu zasažen
tvrději než kdekoli jinde. Je to způsobeno malou průměrnou velikostí tamních
firem a rozsahem investic potřebných pro splnění klimatického plánu EU.
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

VEDLE OMEZENÍ ÚDRŽBY
BUDE POZDRŽENO

ZAHÁJENÍ ŘADY
PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ.

SSpprráávvaa žžeelleezznniiccee bbuuddee lleettooss hhoossppooddaařřiitt ss rroozzppooččtteemm 5533 mmiillii--
aarrdd kkoorruunn,, zz ttoohhoo 3377 mmlldd.. KKčč bbyy mměěllaa mmíítt nnaa iinnvveessttiiccee.. SSee sstteejj--
nnoouu ččáássttkkoouu oorrggaanniizzaaccee zzaaččíínnaallaa ii lloonnii,, nnaakkoonneecc vvššaakk mměěllaa
sskkoorroo 6600 mmlldd.. KKčč.. NNiiccmméénněě bbuuddee mmuusseett kkvvůůllii úússppoorráámm ooddlloožžiitt
zzaahháájjeenníí nněěkktteerrýýcchh ppřřiipprraavvoovvaannýýcchh ssttaavveebb,, ššeettřřiitt ssee bbuuddee ii nnaa
úúddrržžbběě..

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//JJiiřříí ZZIIKKMMUUNNDD



Nouzový stav v Ottawě
SSttaarroossttaa kkaannaaddsskkéé mmeettrrooppoollee OOttttaawwaa JJiimm

WWaattssoonn vvyyhhlláássiill vv nneedděěllii nnoouuzzoovvýý ssttaavv,, pprroottoožžee
ddeemmoonnssttrraaccee pprroottii ccoovviiddoovvýýmm ooppaattřřeenníímm,, kktteerréé
uužž ppřřeess ttýýddeenn bbllookkuujjíí cceennttrruumm mměěssttaa,, ppřřeeddssttaa--
vvuujjíí nneebbeezzppeeččíí pprroo oobbyyvvaatteellee.. PPřřííssttuupp kk ddeemmoonn--
ssttrraannttůůmm zzppřřííssnniillaa ii ppoolliicciiee aa lliiddeemm zzaakkáázzaallaa
nnoossiitt jjiimm jjííddlloo ččii ppaalliivvoo.. VV ssoobboottuu pprrootteessttyy zzaažžii--
llaa ii ddaallššíí mměěssttaa.. 

Vyhlášení nouzového stavu podle starosty
odráží nebezpečí a hrozbu, které pro obyvatele
pokračující protesty představují. »Situace je
nyní zcela mimo kontrolu, protože to jsou
demonstranti, kdo si diktuje pravidla,« řekl
Watson. Je podle něj nepřijatelné, aby demon-
stranti blokovali nákladními vozidly ulice ve
středu města a rušili obyvatele soustavným
troubením. »Město si musíme vzít nazpět,«
uvedl starosta. Největší problémy tvoří blokáda
stovek těžkých nákladních aut z tzv. Konvoje

svobody, jehož účastníci protestují proti povin-
nému očkování řidičů, kteří cestují do USA. V
centru města podle informací serveru CBC
zůstává na 500 kamionů.

Šéf ottawské policie Peter Sloly řekl, že bez-
pečnostní složky nemají dost příslušníků, aby
čelily demonstracím, a proto požádal o posily.
Policisté už rozdali stovky pokut. Oznámili, že
zadrží každého, kdo přinese jídlo, palivo a jinou
»hmotnou podporu« demonstrantům, kteří sta-
nují v centru města. Blokují centrum Ottawy od
konce ledna. Někteří mávají konfederačními
nebo nacistickými vlajkami a říkají, že jejich
cílem je pád kanadské vlády. Obyvatelé metro-
pole jsou vystaveni téměř neustálému troubení,
rozbíjení oken a obtěžování kvůli tomu, že nosí
respirátor. Jeden z obyvatel Ottawy podal na
organizátory konvoje hromadnou žalobu, v níž
požaduje milionové odškodné. ((ččttkk))

Macron: Je nutné chápat i Rusko
CCíílleemm RRuusskkaa vv ssoouuččaassnnéé

ddiipplloommaattiicckkéé kkrriizzii nneenníí UUkkrraajjiinnaa,,
aallee nnaassttaavveenníí nnoovvýýcchh vvzzttaahhůů
ss NNAATTOO aa EEvvrrooppsskkoouu uunniiíí..
TTýýddeennííkkuu JJoouurrnnaall dduu DDiimmaanncchhee
ttoo řřeekkll ffrraannccoouuzzsskkýý pprreezziiddeenntt
EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn,, kktteerrýý ssee
vvččeerraa vv MMoosskkvvěě sseettkkaall ss rruusskkýýmm
pprreezziiddeenntteemm VVllaaddiimmiirreemm PPuuttii--
nneemm.. PPřřeedd ooddlleetteemm ddoo MMoosskkvvyy
MMaaccrroonn mmlluuvviill ss pprreezziiddeenntteemm
UUSSAA JJooee BBiiddeenneemm..

Podle Macrona je nutné chrá-
nit suverenitu východoevrop-

ských států, ale současně vážně
diskutovat s Moskvou o novém
mezinárodním uspořádání
v Evropě. Cílem jeho cesty do
Ruska je »odvrátit další růst
napětí kolem Ukrajiny«. Avšak
je to Západ, kdo cíleně udržuje
vysokou míru napětí vyzbrojová-
ním Ukrajiny. 

»Geopolitickým cílem Ruska
dnes evidentně není Ukrajina, ale
vyjasnit si pravidla soužití
s NATO a s Evropskou unií,«
uvedl prezident Francie. Dialog
s Ruskem podle jeho slov však
nesmí vést k oslabení svrchova-

nosti států ve východní Evropě.
»Musíme ochránit naše evropské
bratry vytvořením nové rovnová-
hy, která by jim byla schopna
zaručit svrchovanost a mír,« řekl
Macron. I když mluví z pozice
Západu, také vyjádřil, že »je ale
nutné chápat i Rusko a jeho bez-

pečnostní požadavky«. Snad
tedy Moskva dostane nějaký pro-
stor na uplatnění svých požadav-
ků.

V neděli večer hovořil s Joe
Bidenem. Kvůli výměně informa-
cí z víkendových jednání a zkoor-
dinování se s americkým protirus-

kým přístupem. »Lídři jednali
o blížících se diplomatických roz-
hovorech a snaze o odstrašení,
což je odpověď na posilování
vojenské přítomnosti u hranic
s Ukrajinou ze strany Ruska,«
uvedl k tomu Bílý dům. Volali si
i americký ministr zahraničí

Antony Blinken a jeho francouz-
ský protějšek Jean-Yves Le
Drian. »Jednali o společné snaze
posílit východní část NATO,«
uvedlo americké ministerstvo.
Vedle toho projednali situaci
v Mali a v africkém Sahelu.

Podle týdeníku Journal du
Dimanche měl Macron s Puti-
nem včera odpoledne a večer
v Moskvě jednat bez časového
limitu. Francouzský prezident
uvedl, že s Putinem vždy vedl
»hluboký dialog«. Cílem setkání
sice je odvrácení růstu napětí,
Rusko ale neudělá jednostranné
kroky, řekl před schůzkou Mac-
ron. »Je nutné zabránit dalšímu
zhoršení situace a následně
vytvořit mechanismy a činy vzá-
jemné důvěry,« dodal. Podle
jeho mínění je nezbytné vytvořit
»nový řád v Evropě«, založený
na rovnosti mezi svrchovanými
státy. Francouzský prezident
zalitoval, že v současné krizi
mezi Ruskem a Ukrajinou nema-
jí unijní země větší váhu. Bylo
chybou nesvolat vloni summit
Evropská unie - Rusko, jak navr-
hoval s tehdejší německou kanc-
léřkou Angelou Merkelovou.
Tím unijní státy umožnily, aby
jejich jménem jednal někdo jiný,
prohlásil podle Journal du
Dimanche Macron. ((aavvaa,, ččttkk))

V Kostarice bude druhé prezidentské kolo
NNeedděěllnníí pprrvvnníí kkoolloo pprreezziiddeennttsskkýýcchh

vvoolleebb vv KKoossttaarriiccee vvyyhhrrááll jjeejjíí nněěkkddeejjššíí pprree--
zziiddeenntt JJoosséé MMaarrííaa FFiigguueerreess ((6677)).. DDoo ddrruu--
hhééhhoo kkoollaa,, jjeežž ssee uusskkuutteeččnníí 33.. dduubbnnaa,, ss nníímm
ppoossttoouuppiill ssoocciiáállnníí ddeemmookkrraatt,, eekkoonnoomm
RRooddrriiggoo CChhaavveess.. PPllyynnee ttoo zz ppřřeeddbběěžžnnýýcchh
vvýýsslleeddkkůů ppoo sseeččtteenníí zzhhrruubbaa oossmmddeessááttii pprroo--
cceenntt hhllaassůů..

Figueres, který byl hlavou státu v letech
1994-98, získal zatím podle údajů kosta-
rického nejvyššího volebního soudu 27,3
% hlasů. Ke zvolení prezidentem už v prv-
ním kole potřeboval nejméně 40 % hlasů.
Na druhém místě je s 16,7 % hlasů 60letý
ekonom a dlouholetý bývalý úředník Svě-
tové banky Chaves. Třetí je se 14,9 pro-
centa hlasů 47letý Fabricio Alvarado,

generální tajemník pravicové Strany Nová
republika (PNR), některými označované
za krajně pravicovou.

Až čtvrtá s 12,4 procenta hlasů se umís-
tila jedenašedesátiletá právnička Lineth

Saboríová, která měla podle průzkumů
šanci postoupit do druhého kola. Tato
někdejší viceprezidentka země (2002-
2006) se tak mohla stát teprve druhou
ženou v čele Kostariky; první byla v letech
2010 až 2014 Laura Chinchillaová.

Figueres, který kandidoval za centristic-
kou Stranu národního osvobození (PLN),
je synem někdejší hlavy státu Josého Figu-
erese Ferrera. Ten byl prezidentem třikrát
(1948-49, 1953-58 a 1970-74) a proslul

mimo jiné tím, že koncem 40. let
zrušil v zemi armádu. Kostarika při-
tom, na rozdíl od řady dalších zemí
Latinské Ameriky, nezažila od zru-
šení armády ozbrojené konflikty,
a za sto let ani žádnou diktaturu. 

Překvapením podle agentury EFE je
druhé místo, které obsadil Chaves, lídr
Sociálnědemokratické strany pokroku
(PPSD). Chaves byl do května 2020 půl
roku ministrem financí a před tím působil
přes 20 let v různých funkcích ve Světové

bance (SB), kde měl na starost například
boj proti chudobě v zemích Latinské Ame-
riky. 

Současný kostarický prezident Carlos
Alvarado podruhé v řadě kandidovat
nemohl. Jeho nástupce bude muset zejmé-
na oživit ekonomiku po pandemii, snažit
se snížit deficit rozpočtu či nezaměstna-
nost (loni to bylo 14 procent). O úřad pre-
zidenta se nyní v Kostarice ucházelo
rekordních 25 kandidátů. 

Kromě hlavy této pětimilionové země
Kostaričané v neděli volili i 57 členů par-
lamentu. Také v parlamentních volbách
podle předběžných výsledků vyhrála PLN
a druhá skončila Chavesova PPSD.

((aavvaa,, ččttkk))

Kyjev: Delegace 
»zadržují« Moskvu

ČČeesskkýý mmiinniissttrr zzaahhrraanniiččíí JJaann
LLiippaavvsskkýý vvččeerraa ssppoolluu ssee
ssvvýýmmii pprroottěějjšškkyy zzee SSlloovveennsskkaa
aa RRaakkoouusskkaa IIvvaanneemm KKoorrččoo--
kkeemm aa AAlleexxaannddeerreemm SScchhaalllleenn--
bbeerrggeemm ppřřiicceessttoovvaall nnaa DDoonn--
bbaass nnaa vvýýcchhoodděě UUkkrraajjiinnyy..
SS ooddvvoolláánníímm nnaa ššééffaa uukkrraajjiinn--
sskkéé ddiipplloommaacciiee oo ttoomm iinnffoorr--
mmoovvaallaa ttiisskkoovváá aaggeennttuurraa
TTAASSSS..

Lipavský tak zahájil dvou-
denní návštěvu Ukrajiny, kde
dnes bude mimo jiné jednat se
šéfem ukrajinské diplomacie
Dmytro Kulebou. Ten podle
serveru Ukrajinska pravda
mezitím oznámil, že Ukrajina
od Západu v poslední době
dostala pomoc v hodnotě 1,5
miliardy dolarů (přes 31 mili-
ard korun) a 1000 tun zbraní
či vojenského vybavení.
Německo zatím odmítalo
Ukrajinu vyzbrojovat, za což
si vysloužilo kritiku od Kyje-
va a některých zemí NATO.

Lipavský chce svou cestou
vyjádřit solidaritu Ukrajině,
která »čelí ruskému tlaku«,
a podpořit její územní celist-
vost. Řekl to před odletem
z Prahy. »Letíme do Kyjeva
a na východ Ukrajiny, aby-
chom se na místě podívali, co
zažívá země, na jejíchž hrani-
cích se srocuje cizí armáda.
Jedeme vyjádřit solidaritu se
zemí, která je pod velkým tla-
kem,« řekl s tím, že Ukrajina se
vydala evropskou a euroatlan-
tickou cestou a je třeba ji pod-
pořit. Kuleba včera sdělil, že
velký počet návštěv západních
diplomatů a delegací v Kyjevě
působí jako faktor, který Rusko

»zadržuje«. Před chystaným
útokem na Ukrajinu. 

Kuleba se pustil 
do Zemana

Proto Kuleba v neděli uvedl,
že český prezident Miloš
Zeman se výroky o Ukrajině
marně snaží poškodit česko-
ukrajinské vztahy. Reagoval
tak na Zemanův rozhovor na
CNN Prima News, kde prezi-
dent uvedl, že nesdílí obavy
z případné ruské agrese vůči
Ukrajině, a také že není důvod
přesouvat kvůli Ukrajině vojá-
ky k východním hranicím
NATO, nepodpořil by to, pro-
tože by šlo o »chřestění zbra-
němi«. Také řekl, že nynější
napětí zatím pokládá za válku
slov z obou stran a přál by si,
aby to tak zůstalo. Rusové
podle Zemana »nejsou blázni«
a útok na Ukrajinu by pro ně
nebyl výhodný. »Pokud Ukra-
jina není členem NATO, není
důvod, abychom tam posílali
vojenské jednotky,« řekl
Zeman. Nepřímo se také
vyslovil proti přijetí Ukrajiny
do NATO, neboť pakt »zásad-
ně nepřijímá země, kde je
občanská válka«. Ukrajina,
míní Zeman, takovou zemí je,
byť válka tam nyní má podobu
zamrzlého konfliktu v oblasti
Donbasu. Takový názor se
Kulebovi nezamlouvá, proto
chválí Lipavského, který
podle něj reprezentuje odpo-
vědnou vládu, jež chápe
nebezpečí ruské agrese vůči
Ukrajině pro ČR a celou Evro-
pu… ((aavvaa,, ččttkk))

Francouzský prezident Emmanuel Macron nyní lituje, že se vloni nekonal summit Evropská unie –
Rusko. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Zabarikádované centrum kanadské metropole Ottawy FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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TURCI PROTI

ERDOGANOVI
TTiissííccee lliiddíí ddeemmoonnssttrroovvaallyy

vv nneedděěllii vv ttuurreecckkýýcchh mměěsstteecchh
pprroottii vvýýrraazznnéémmuu nnáárrůůssttuu cceenn
eelleekkttřřiinnyy.. PPrrootteessttyy,, kkddee lliiddéé žžááddaa--
llii ddeemmiissii vvllááddyy pprreezziiddeennttaa RReecceeppaa
TTaayyyyiippaa EErrddooggaannaa,, ssee kkoonnaallyy
ii vv ppáátteekk..

V neděli vyšli do ulic lidé pro-
testovat např. ve městech Mardin
či Diyarbakir na jihovýchodě
země či v západotureckém Izmi-
ru. Jejich hesla vyzývala k rezig-
naci Erdogana a kritizovala spo-
lečnost Dicle Electiricy. Proti
lidem v Mardinu zasáhla policie,
jež použila slzný plyn a zatýkala.
Už v pátek se protesty proti
cenám energií konaly ve výcho-
doturecké provincii Agri
a v západotureckém městě
Mugla. Ceny elektřiny se
v Turecku od 1. ledna zvýšily asi
o 50 % pro domácnosti a o víc
než 100 % pro podniky. Rostou
i ceny zboží a potravin. V lednu
inflace vystoupila na 48,7 %, nej-
více od dubna 2002. Centrální
banky tehdy obvykle zvyšují úro-
kovou sazbu, turecká centrální
banka úrok ale snižuje, na popud
Erdogana, jenž se tak snaží prosa-
dit svůj plán hospodářského oži-
vení. Kvůli narůstajícím životním
nákladům demonstrovaly tisíce
Turků už na podzim.

INDIE SCHVÁLILA

SPUTNIK LIGHT
IInnddiicckkéé rreegguullaaččnníí úúřřaaddyy sscchhvváá--

lliillyy rruusskkoouu jjeeddnnooddáávvkkoovvoouu vvaakkccíí--
nnuu pprroottii CCOOVVIIDD--1199 SSppuuttnniikk
LLiigghhtt.. OOzznnáámmiill ttoo vv nneedděěllii RRuusskkýý
ffoonndd ppřříímmýýcchh iinnvveessttiicc ((RRDDIIFF)),,
kktteerrýý ssee ssttaarráá oo pprrooddeejj ppřříípprraavvkkuu
ddoo zzaahhrraanniiččíí.. IInnddiiee lloonnii sscchhvváálliillaa
ii rruusskkoouu vvaakkccíínnuu SSppuuttnniikk
VV aa RRDDIIFF uuzzaavvřřeell ssmmlloouuvvyy nnaa jjeejjíí
vvýýrroobbuu ss iinnddiicckkýýmmii ffaarrmmaacceeuuttiicc--
kkýýmmii ssppoolleeččnnoossttmmii..

Ruský fond uzavřel smlouvy
na výrobu jedné miliardy dávek
Sputniku V v Indii, vakcíny mají
směřovat na trhy v Indii i zahrani-
čí. Fond neuvedl, zda se v Indii
bude vyrábět i látka Sputnik
Light. V Indii, jež patří k největ-
ším výrobcům očkovacích látek
na světě, už bylo podáno asi 1,7
miliardy dávek vakcíny proti
covidu. Nejvíc se očkuje látkou,
již vyvinula AstraZeneca
s Oxfordskou univerzitou, pak
domácí vakcínou Covaxin a rus-
kým Sputnikem V. Vláda Indie
nesplnila cíl naočkovat proti covi-
du všechny obyvatele do konce
roku 2021. Jeden z problémů je
v tom, že řada lidí si nepřijde pro
druhou dávku vakcíny. Aspoň
jednu dávku očkování má v Indii
přes 70 % lidí, obě dávky 53 %.
Potvrzení o podání druhé dávky
se prý rozsáhle falšují. 

POŠKOZENÝ

HRDINA ODBOJE
NNeezznnáámmíí vvaannddaalloovvéé vvee FFrraanncciiii

ppoošškkooddiillii ppllaassttiikkuu nnaa ppooččeesstt ssllaavv--
nnéé oossoobbnnoossttii aallžžíírrsskkýýcchh dděějjiinn
jjeeššttěě ppřřeedd jjeejjíímm ooddhhaalleenníímm.. AAbbdd
aall--KKááddiirr,, hhrrddiinnaa pprroottiiffrraannccoouuzz--
sskkééhhoo ooddbboojjee,, bbyyll ssee ssvvoouu rrooddii--
nnoouu vv ppoolloovviinněě 1199.. ssttoolleettíí vvěězznněěnn
nnaa zzáámmkkuu vv AAmmbbooiissee,, kkddee ppaammáátt--
nnííkk vvzznniikkll..

Radnice se rozhodla slavnostně
ho odhalit navzdory poškození
a vyjádřila znepokojení nad tímto
chováním. Dílo autora Michela
Audiarda zobrazuje siluetu emíra
vystřiženou z plátu rezavějící
oceli. Vandalové poškodili zejmé-
na její spodní část, kus plastiky
odřízli a vylomili a v díle zeje
otvor, popisuje poškození deník
Le Mond. Prokuratura případ
vyšetřuje jako poškození veřejné-
ho majetku. Socha je součástí
procesu smíření Francie a Alžír-
ska s koloniální minulostí. Dílo
vzniklo k oslavě 60 let nezávis-
losti Alžírska na Francii. »Styděl
jsem se, že s uměleckým dílem
a umělcem se zachází takovým
způsobem. Druhým pocitem je
rozhořčení. Je to den harmonie,
který by měl lidi spojovat, a tako-
vé chování je jenom těžko pocho-
pitelné,« řekl starosta Amboise
TThhiieerrrryy BBoouuttaarrdd.

KDYŽ JE NUTNÉ RUSKO
CHÁPAT, SNAD TEDY DOSTANE

NĚJAKÝ PROSTOR NA UPLATNĚNÍ
SVÝCH POŽADAVKŮ.

FIGUERES BYL
OZNAČOVÁN ZA MOŽNÉHO

VÍTĚZE 1. KOLA
UŽ V PRŮZKUMECH.



Německý viceadmirál. Řekl pravdu a byl odejit
PPrroočč ppooššeettiillíí kkaazziissvvěěttii ttrrvvaajjíí nnaa vvyyvvoo--

lláávváánníí ppoottíížžíí?? PPrroočč ssee mmuussíí ppooššeettiillíí bblláázz--
nnii pplléésstt ddoo pplláánnůů aa ccííllůů jjiinnýýcchh?? PPrroočč
nněěmmeecckkýý vviicceeaaddmmiirrááll KKaayy--AAcchhiimm
SScchhöönnbbaacchh ootteevvřřeell vv ssoobboottuu vv ddaalleekkéé
BBoommbbaajjii ssvvoouu vveellkkoouu hhuubbuu –– aa vvyyzzrraaddiill
ttoolliikk ttoohhoo,, ccoo mměělloo bbýýtt ddrržžeennoo vv ttaajjnnooss--
ttii??

Mnoho, nebo většina amerických
sdělovacích prostředků to přehlédlo –
tedy pohřbilo. Nebo vykleštilo.
V Německu to nemohli úplně ignorovat
– i když to bylo nepříjemné jako špina-
vá kočičí mrtvola u červeného koberce
na velké filmové akci. Nešlo však o žád-
nou hvězdnou premiéru, ale o nebez-
pečný, děsivý politický a vojenský pro-
gram, a rušivým elementem nebyl otr-
haný, mrtvý pouliční kocour, ale ele-
gantně uniformovaný šéf německého
námořnictva. Přesto i zde šlo o skon –
o viceadmirálovu kariéru!

Nesmysl… a panika
Jaký hřích mu vynesl takový osud?

Když byl tento špičkový odborník dotá-
zán na měsíc trvající tažení NATO-Was-
hington proti Putinovi a Rusku, založe-
né pouze na mlhavých, pochybných
domněnkách a proroctvích anonymních
expertů, přesto bezhlavě spěchajících
k vojenské katastrofě, měl tu drzost pro-
píchnout základ celé kampaně jediným
slovem: »Nesmysl!«

Je Schönbach skrytý, pozůstalý levi-
čák? V žádném případě! Jeho názory na
jiné věci – třeba na Čínu – mají k paci-
fismu opravdu daleko. Ale jen několika
slovy si vzpomněl na skleněný hlas
malého Oskara Matzeratha ve filmu
Güntera Grasse Plechový bubínek. Na
otázku, »Co si myslíte, že Rusko sku-
tečně chce?« tento šéf námořnictva
odpověděl: »Opravdu má Rusko zájem
přidat na své území malý pruh Ukraji-
ny? Ne, to je nesmysl! Myslím si, že
Putin používá nátlak proto, že je toho
schopen. Ví, že může Evropskou unii
rozdělit. To, co opravdu chce, je
respekt. Chce respekt na základě rov-
nosti. Panebože, dopřejte mu respekt!
To stojí tak málo, vlastně vůbec
nic. Pokud se mě ptáte – ale nikdo
se mě neptá: Je snadné mu dopřát
respekt, po kterém touží a který si
skutečně zaslouží? Rusko je sta-
robylá země, Rusko je důležitá
země. I my, Indie, Německo,
potřebujeme Rusko, potřebujeme
Rusko proti Číně.« I když jeho
argumentace může být pochybná,
jeho tabu porušující odhalení,
založené na vnitřním poznání,
bylo dalším, ještě více zneklidňu-
jícím příspěvkem do diskuse:
»Krym je pryč a nikdy se nevrátí,
to je fakt.«

Úder do břicha
Schönbach, který velel ozbroje-

né fregatě mávající německou
vlajkou v indo-pacifických
vodách, hovořil v Bombaji ke
skupině indických vojenských
mužů. Jeho obhajoba toho, že se
postavil na stranu Ruska proti
Číně, tedy nebyla překvapivá –
ani realistická. Odhalení nejvyšší-
ho představitele vojenské mašiné-
rie NATO však bylo jako úder do
břicha celé té hysterii kolem
oněch temných Putinových plánů.

Výsledek byl následující: Nová
ministryně obrany, sociální demo-
kratka Christine Lambrechtová,
ho okamžitě zbavila všech funkcí a titu-
lů. Její dřívější předchůdkyně Ursula
von der Leyenová, nynější šéfka Evrop-
ské komise, oznámila, že EU od roku
2014 vyčlenila na granty a půjčky Ukra-
jině přes 17 miliard eur a nyní plánuje
další 1,2 miliardy. Její zahraničněpoli-
tický šéf JJoosseepp BBoorrrreellll ve znepokojivém
přehlížení Schönbachova odhalení (úče-
lově – pozn. red.) přitvrdil: »Jádrem
poselství je toto: Evropa je v nebezpečí.
Přál bych si, aby to bylo jinak, ale
v posledních dvou letech došlo k vážné-
mu zhoršení našeho strategického pro-
středí… Jsem přesvědčen, že dnes pro-
žíváme nejnebezpečnější okamžik
období po skončení studené války. Čelí-
me riziku velkého vojenského konfliktu
na našem kontinentě.«

Na základě takových předpokladů
vyslalo Dánsko stíhací letouny do Litvy
a fregatu do Pobaltí na ruském severu,
Francie plánuje vyslat vojáky do
Rumunska a Španělsko fregatu do rus-
kého černomořského regionu na jihu,
Polsko požadovalo více vojáků NATO

a výzbroje k západu Ruska a ve Was-
hingtonu Sněmovna hlasovala pro zvý-
šení dodávek zbraní na Ukrajinu, zatím-
co 41 z 50 demokratů v Senátu, včetně
Chucka Schumera, Dicka Durbina,
Chrise Murphyho a Jeffa Merkleyho, se
již dohodlo na podobných plánech
poslat v roce 2022 na Ukrajinu o 500
milionů dolarů více vojenské pomoci,
čímž by se Ukrajina stala třetím největ-
ším příjemcem těchto financí, jen za
Izraelem a Egyptem.

Jestřábi v akci
Více prostředků by také posílilo Rádio

Svobodná Evropa a Rádio Svoboda.
(Dalo by se to označit jako »ovlivňová-
ní voleb v jiných zemích«? Nebo něco
takového udělal jen Putin?)…

Ani GOP (Grand Old Party, jiné
označení Republikánů - pozn. překlada-
tele) se neostýchala. Předložila podobný
návrh zákona a MMiicchhaaeell MMccCCaauull (z
Texasu), nejvyšší republikán ve výboru
pro zahraniční věci, tvrdil: »Potřebuje-
me společná cvičení v Polsku, pobalt-
ských státech, Rumunsku, Bulharsku -
abychom ukázali Putinovi, že to myslí-
me vážně… Právě teď nevidí, že to
myslíme vážně.«

Ale vzhledem k tomu, že jednotky
NATO, tanky a bojová letadla každoroč-
ně manévrují v těsném kruhu na rus-
kých hranicích a až na 800 amerických
vojenských nebo námořních základnách
v širokém kruhu obklopujícím jeho
srdce, je vysoce pravděpodobné, že pan
Putin skutečně vidí, že to myslí vážně.
Jsou to právě taková tvrdá fakta, která
motivují ruskou politiku na Ukrajině
a v Bělorusku, ne nějaké zbytečné jasně
sebevražedné útoky proti Ukrajině,
které jsou nyní na Západě považovány
za fakta, ale ex-admirál je nazývá
»Nesmysl«.

Pak se ozvaly další nečekané hlasy.
Jeden patřil generálovi ve výslužbě
HHaarraalldduu KKuujjaattoovvii,, který v letech 2000-
02 velel generálnímu inspektorovi
německého Bundeswehru a pak až do
roku 2005 byl předsedou Vojenského

výboru na nejvyšší úrovni NATO. Výš
už se nedostanete… V televizním roz-
hovoru (který rychle zmizel) Kujat řekl:

»Kdybych byl ještě ve funkci, posta-
vil bych se za admirála Schönbacha
a všemožně bych se snažil zabránit jeho
odvolání. Kritika způsobu, jakým
Schönbach vyjadřoval své názory, je
v současné vyhrocené situaci pochopi-
telná… Ale musí být v našem zájmu
dosáhnout rozumného výsledku, otupit
a dospět k uvolnění napětí s Ruskem,
samozřejmě s ohledem i na ukrajinské
bezpečnostní zájmy. Nemůžeme však
tolerovat situaci, ve které pořád mluví-
me o válce místo mluvení o tom, jak lze
válce zabránit.«

Se stejným překvapivým pocitem pak
přišel i zastánce tvrdé linie MMaarrkkuuss
SSööddeerr,, bavorský pravicový předseda
vlády: »Válku v Evropě si nikdo nemů-
že přát. Je třeba respektovat územní
celistvost a nezávislost Ukrajiny. Neu-
stálé nové hrozby a tvrdší a přísnější
sankce proti Rusku však nemohou být
jediným řešením.«

Nejpřekvapivější snad bylo, že se
Annalena Baerbocková, nová ministry-
ně zahraničí ze strany Zelených, noto-
ricky výbojná a válkychtivá vůči Rusku
a Číně, obrátila k oficiální německé
politice neposílat žádné vojenské zbra-
ně do konfliktních oblastí, což byla pro-
pustná politika s obrovskými dodávka-
mi zbraní do Izraele, Egypta a dalších
oficiálně mírových, ale velmi konflikt-
ních oblastí. Ale teď, velmi správně,
byla Ukrajině nabídnuta pouze zdravot-
nická jednotka. Když tlak zesílil, zvýši-
la nabídku a povolila prodej obranných
bunkrů – a pak 5000 vojenských přileb
– ale žádné ze smrtících zbraní, které
ukrajinští vůdci vášnivě požadovali.
Dali jasně najevo, že tato nabídka se
rovná urážce. Ale Baerbocková se jí
držela, a dokonce zmírnila svůj obvyklý
agresivní slovník, pravděpodobně odrá-
žející některé názory nové vlády s klau-
zulemi, pro ni novými, jako: »Dialog
má absolutní prioritu« a »Kdo mluví,
nestřílí!«

Nord Stream 2
Baerbocková přidala další překvapení

tím, že upustila od svého zaníceného
odporu vůči nově dokončenému, ale
stále nevyužívanému baltskému plyno-
vodu z Ruska do Německa. Ekonomic-
ké faktory byly nepopiratelné; Němec-
ko zavírá své atomové elektrárny a usi-
luje (i když příliš pomalu) o odstavení
uhelných elektráren. Vzhledem k příliš
malému množství větru, slunečního
svitu nebo vodní energie, která by
pokryla současné energetické potřeby
(zatímco zisky na nejvyšší úrovni jsou
vždy chráněny), však ceny za vytápění
a vaření v domácnostech a pro průmysl
znepokojivě stoupají, což může mít
i politické dopady. To vede novou
německou vládu k tomu, že odmítá
americký tlak na uzavření plynovodu
Nord Stream 2 a nákup dražšího plynu
jinde – třeba od amerických frakerů
(producenti břidlicového plynu získáva-
ného štěpěním, tzv. frackingem - pozn.
překladatele).

Znamená to, že dlouhé přetahování
mezi silnými rusofoby neboli »atlantis-
ty« a těmi výrobci, kteří jsou stále závis-
lí na prodeji aut, strojů, chemikálií
a potravin do Ruska, se nepohybuje tak,
jak se mnozí lidé obávali nebo očekáva-
li s novou vládou? V dobrém i ve zlém
by se tato zdánlivě věčná pupeční šňůra
mohla ještě více roztřepit.

I v USA se zdálo, že Joe Biden –
s přestávkami – nastražuje uši k těm,
kdo to chtějí »zchladit«. Nebezpečí
využívání provokací v zahraničí k vítěz-
ství ve volbách doma je samozřejmě
vždy přítomné a v politice je jich spous-
ta a sdělovací prostředky jsou vždy
ochotné nebo dychtivé tuto cestu risko-
vat.

Prezentuje 
Lockheed Martin

Jedním z ukázkových příkladů je
zpravodajská agentura Politico, dnes
vlastněná mocnou krajně pravicovou
společností Axel Springer, německým

Murdockovým ekvivalen-
tem, která nedávno otiskla
pekelné a sírové články
o Putinových krvelačných
plánech – všechny založe-
né na nejmenovaných
»odbornících«, ale na
vrcholu ochotně označené:
»Prezentuje Lockheed
Martin«. To je ta parta,
jejíž stíhací letouny F-35
a další užitečné předměty
jim v roce 2020 pomohly
shrábnout příjmy ve výši
přes 62 miliard dolarů.
Marilyn Hewsonová, před-
sedkyně, prezidentka
a generální ředitelka, byla
v roce 2017 odměněna
částkou 20,2 milionu dola-
rů. Nedělejme však ukva-
pené závěry o spoluvině
lačnící po válce! Nebo lob-
bování!

Myslím, že Američany
hluboce trápí COVID-19,
omikron a až příliš často
přehnané ceny, náklady na
zdravotní péči, zvyšování
nájemného, opiáty – ale
jen zřídka možné konflikty
v dalekých oblastech. Lidé
v Německu, také trápeni
viry a neuvěřitelným bří-
dilstvím a nekonečnými
každodenními hádkami
o možném povinném očkování, vhod-
ném věku pro očkování, otevírání nebo
zavírání škol s rouškami nebo bez nich,
o uzamčení a o občas násilných demon-
stracích – s některými levičáky i pravi-
čáky (a cvoky) proti očkování (nebo
proti odpůrcům), jsou na tom podobně.

Německá realita
Velmi znepokojivý – pro římské kato-

líky (a mnoho nových bývalých katolí-
ků) – byl také obří nový skandál v Mni-
chově, který se dotkl církevních hod-
nostářů, včetně bývalého papeže Bene-
dikta XVI. (který byl přistižen při lži),

a jejich desítky let trvající zastírání čet-
ného sexuálního zneužívání.

V titulcích se také objevila volba
Friedricha Merze na nového předsedu
CDU a šéfa jejího Spolkového sněmu.
Merz, po 16 let nešťastný soupeř a pora-
žený umírněnější Angely Merkelové,
s největší pravděpodobností posune
stranu, která je nyní v opozici, hodně
doprava; Merz, multimilionář, věrný
»atlantista« a zapálený antilevičák (jeho
hlavní kniha nese název Troufni si na
větší kapitalismus), byl před opětovným
vstupem do politiky německým předse-
dou Blackrocku, největšího správce
aktiv na světě.

Ještě více doprava orientovaný Jörg
Meuthen, dosud hlavní mluvčí Alterna-
tivy pro Německo (AfD), který se snažil
udržet pro stranu slušnější kamufláž,
opustil funkci i stranu a opustil ji ve pro-
spěch nejzjevnějších a nejzvrácenějších
profašistů.

Jenže i když Němce Ukrajina možná
nezajímá o mnoho víc než Američany,
jejich prarodiče jim o poslední velké

válce řekli dost, aby většina nechtěla
riskovat další. Katastrofa v Afghánistá-
nu a vojenský zmatek v Mali jen stěží
zvýšily něčí nadšení.

Kolik jich však bude vzdorovat virům
a setrvačnosti letošních mírových
pochodů v Německu o Velikonocích?
Kolik jich bude vzdorovat obchodní-
kům se smrtí Lockheed a Krupp nebo
nenávistným šiřitelům Axela Springera,
kteří jsou všichni nabiti mocí měřenou
v miliardách? Uvědomí si, že strašlivá
hrozba pro »chudou demokratickou
Ukrajinu« připomíná »Vzpomeňme na
Maine« a falešné vietnamské útoky na

americké válečné lodě (ve viet-
namských vodách) a tolik dalších
»bezpečnostních hrozeb«? Vedly
k tolikeré bídě a krveprolití –
a tentokrát by mohly vést k mno-
hem, mnohem horšímu! Doká-
žou mírová hnutí přimět občany,
aby si uvědomili nebezpečí,
jemuž čelí, ještě horší než ztráta
zaměstnání, ekologie nebo viry?
Může si dost lidí v mnoha
zemích uvědomit, že domnělá
fakta jsou vykonstruovaný
»Nesmysl« – ale nesmysl šíleně
nebezpečný?!

Média chtějí 
válčit také?

PS: Právě jsem chtěl odeslat
tento Berlínský Bulletin, když
jsem obdržel zprávu o tiskové
konferenci ukrajinského prezi-
denta VVoollooddyymmyyrraa ZZeelleennsskkééhhoo se
zahraničními novináři, na které
prohlásil, že Rusko na jeho zemi
neútočí a zprávy jsou »nevyváže-
né. Dnes nevidíme větší vyostřo-
vání než dříve. Ano, počet (rus-
kých) vojáků se zvýšil, ale o tom
jsem mluvil už začátkem roku
2021 během ruských vojenských
cvičení… Sdělovací prostředky
šíří dojem, že jsme ve válce, že se

valí tanky, vojáci pochodují kolem, že
je mobilizace, že lidé prchají. To není
pravda. Takovou paniku nepotřebuje-
me… Hovořil jsem s předními politiky
a vysvětloval jsem, že jsme nuceni sta-
bilizovat naši ekonomiku kvůli všem
takovým signálům, že zítra bude válka.
Signály dokonce přicházely od respek-
tovaných politiků, kteří otevřeně, ani
diplomaticky, řekli, že ‚zítra bude
válka‘. To vede k panice. Panika na
akciových trzích, panika ve finančním
sektoru. Od začátku paniky bylo
z Ukrajiny ‚staženo‘ 12,5 miliardy dola-
rů, což je pro Ukrajince velmi náklad-
né.«

Zelenskyj mj. také vyzval Rusko, aby
omezilo své vojenské nasazení, a tím
snížilo napětí. Některé sdělovací pro-
středky použily tato slova – a ne to, co
řekl dříve. Jiné to ignorovaly všechno.

VViiccttoorr GGRROOSSSSMMAANN,,
BBeerrlliinn BBuulllleettiinn čč.. 119988,,

3300.. lleeddnnaa 22002222
PPřřeekkllaadd

VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

Dokonce i sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musel začít krvežíznivé atlantisty a jestřáby umírňovat v jejich frazeo-
logii, která už ohlašovala, že Putin začal válku. Ne, agresorem není Putin, agresorem je Západ! ((rrjj)) FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Už bývalý viceadmirál Kay-Achim Schönbach
FFOOTTOO –– wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg
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Lesů v metropoli stále přibývá

Do konce 19. století na
území Prahy nebyly nové lesy
zakládány, spíše lesy ubývaly
a půda byla využívána na pole
a pastviny. Mezi lety 1903
a 1914 však bylo v Praze popr-
vé zalesněno 80 ha a v dalších
letech nové lesy přibývaly. Jen
mezi lety 2000 a 2017 bylo
v Praze zalesněno 307 ha
a plocha nových lesů tak od
začátku 20. století dosáhla
téměř 1300 ha. Mezi nejvý-
znamnější nové lesy patří např.
lesopark v Letňanech, les
Robotka, les Hrnčířské louky
nebo lesopark Dívčí
hrady. Lesy na území Prahy
jsou podle §8 odst. 2c lesního
zákona zařazeny do kategorie
lesa zvláštního určení jako
lesy příměstské a další lesy se
zvýšenou rekreační funkcí.

Charakter nově zalesňova-
ných ploch se v průběhu let
měnil s tím, jak se měnily
samotné důvody zalesňování:
od zamezení eroze přes snahy
o kultivaci pražského okolí
a zpříjemnění pobytu obyvatel
v přírodě až po cílevědomé
zakládání lesoparků jako míst
pro krátkodobou rekreaci oby-
vatel nově vznikajících socia-
listických sídlišť.

Městské lesy
se rozrůstají

V současné době v Praze
každým rokem vzniká
kolem 10 hektarů nového lesa.
Vysazuje se zejména dub
zimní, buk lesní, lípa malo-
listá, habr obecný, z jehlična-
tých dřevin pak modřín opada-

vý a borovice lesní. Ve stávají-
cích lesích, které jsou v majet-
ku hlavního města Prahy, se
provádějí výchovné a obnovní
zásahy (např. přeměna smrko-
vých a borových monokultur
ve špatném zdravotním stavu
na porosty smíšené), obnovy
a údržby cest, sběr odpadků,
vyvážení košů a sekání
luk. V lesích se instalují rekre-
ační prvky, hlavně lavičky
a lavice, odpadkové koše, altá-
ny, dětské herní prvky, vítací
tabule a další.

V rámci tvorby územního
plánu v Praze představují lesy
jednu z nejvíce respektova-
ných a chráněných kategorií
zeleně. Pražské městské lesy
se rozkládají zejména na obvo-
du hlavního města, z centra
byly téměř vytlačeny. Tvoří je
několik menších komplexů
a mnoho drobných lesíků roz-
troušených mezi městskou
zástavbou. V roce 1923 obhos-
podařovala Praha cca 400 ha
lesa. Postupným začleňováním
původně samostatných obcí
však město přebíralo jejich

výměry, až bylo dosaženo sou-
časných 2900 ha. Velká část
těchto lesů se však nachází na
příkrých svazích a na nepří-
stupných místech.

Ochrana přírody
V Praze se nyní nachází 

93 zvláště chráněných území
v kategoriích přírodní památ-
ka, přírodní rezervace nebo
národní přírodní památka.
Z jihu do hlavního města navíc
zasahuje chráněná krajinná
oblast Český kras.

Nejstarším chráněným úze-
mím, které se dnes nachází na
území hlavního města, je pří-
rodní památka Bažantnice
v Satalicích, vyhlášená již
v roce 1951. Za socialismu
následovalo několik vln

vyhlašování chráněných
území v 60. a zejména 
80. letech 20. století.

Lesy hl. m. Prahy
O lesy v majetku města se

stará jedna z největších přís-
pěvkových organizací hlavní-
ho města, Lesy hl. m. Prahy.
Starají se také o významné
pražské parky: Stromovku,
komplex zahrad na Petříně,
park na vrchu Vítkově, Leten-
ské sady a oboru Hvězda.
Kromě toho pečují o 201
památných stromů na území
hlavního města.

Spravují 300 kilometrů
drobných vodních toků a 165
nádrží i Záchrannou stanici
hl. m. Prahy pro volně žijící
živočichy a čtyři lesní zoo-
koutky, které slouží jako její
detašovaná pracoviště. 

Kbelský Prales
V rámci environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty
spolupracují Lesy hl. m. Prahy
s pražskými školami i veřej-
ností. K tomu využívají vlastní
ekocentrum Prales na okraji
lesoparku ve Kbelích.

Součástí horního areálu eko-
centra Prales je Dřevák, který
byl uveden do provozu v květ-
nu 2019. Dřevěná budova se
zahradou a kořenovou čistič-
kou slouží jako zázemí ekový-
chovných aktivit, které pořá-
dají pro mateřské a základní
školy i pro širokou veřejnost.
Konají se tam odborné před-
nášky, workshopy a další akce
pro Pražany. Zahrada Dřeváku
je vybavena solární sušičkou,
bylinkovou spirálou, ovocný-
mi keři, broukovištěm, včelími
úly a velkým krmítkem na
pozorování ptactva. V dolní
části Pralesa najdou návštěvní-
ci malou městskou farmu
s hospodářskými zvířaty,
výběh pro nutrie a voliéru pro
ptáky. Navštívit lze i naučnou
stezku Cesta dřeva. ((nngg))

FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//
JJiiřříí NNUUSSSSBBEERRGGEERR
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PPrraahhaa,, ttoo nneejjssoouu jjeenn VVááccllaavvsskkéé nnáámměěssttíí,, KKaarrllůůvv mmoosstt aa HHrraadd..
NNaa úúzzeemmíí hhllaavvnnííhhoo mměěssttaa ssee nnaacchháázzíí ttaakkéé 55224499 hhaa lleessůů, tt..jj.. vvííccee
nneežž 1100 pprroocceenntt pplloocchhyy mměěssttaa. ZZ ttoohhoo 22990000 hhaa jjee vv mmaajjeettkkuu
PPrraahhyy ((sspprraavvuujjíí LLeessyy hhll.. mm.. PPrraahhyy)).. AAssii 11222200 hhaa mmaajjíí rrůůzznnéé
ffyyzziicckkéé aa pprráávvnniicckkéé oossoobbyy ((zz ttoohhoo ddvvaa vvěěttššíí vvllaassttnnííccii nnaadd 
5500 hheekkttaarrůů aa nnoovvěě ccíírrkkeevvnníí lleessyy –– AArrcciibbiisskkuuppssttvvíí pprraažžsskkéé)) aa ppřřii--
bblliižžnněě 11440000 hhaa ppaattřříí LLeessůůmm ČČRR..

Obří brouci vytesaní z dřevěných polen přitahují v kbelském lesoparku hlavně děti.

Hmyzí hotel

Názorná ukázka vývoje otakárka fenyklového od vajíčka po dospělého motýla. Materiálem je opět
dřevo.



RECEPT PRO TENTO DEN

Slaný koláč na plech 
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 400 g listového těsta, 2 červené cibu-

le, 1 malou cuketu, 1 lžíci oleje, 100 g tuňáka z kon-
zervy, 250 g zakysané smetany, 1 vejce, 100 g tvrdé-
ho sýra, 80 g hrášku, sůl, pepř. 

Cibuli nakrájíme na malé nudličky, cuketu na plát-
ky. Na pánvi orestujeme nakrájenou cibuli a cuketu,
ochutíme solí a pepřem. Dáme stranou. Těsto rozválí-
me natenko a rozložíme na plech vyložený pečicím
papírem. Sýr nastrouháme najemno a v misce smíchá-
me se zakysanou smetanou a vejcem. Směs natřeme
na těsto, na povrch rozložíme cibuli s cuketou, okapa-
ného tuňáka a posypeme hráškem. Pečeme při 190 °C
asi 30 minut. Dobrou chuť!

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouucc ((rreecceepptt čč.. 3322//2222))

Z HISTORIE

11772277 nar. JJeeaann--AAnnddrréé DDEELLUUCC,, švýcarský
geolog a meteorolog, konstruktér baro-
metru a hydrometru (zemř. 7. 11. 1817)

11777777 nar. BBeerrnnaarrdd CCOOUURRTTOOIISS, francouzský
chemik, objevitel jodu (zemř. 27. 9.
1838)

11993322 nar. JJoosseeff CCHHAALLOOUUPPKKAA, český diri-
gent (zemř. 2. 6. 2003)

11995522 nar. EEvvaa JJAAKKOOUUBBKKOOVVÁÁ,, česká
herečka (zemř. 16. 6. 2005)

11995577 zemř. WWaalltthheerr WWiillhheellmm BBOOTTHHEE,
německý fyzik. Nobelova cena za 
fyziku 1954 (nar. 8. 1. 1891)

22000077 zemř. JJaann TTRRUUHHLLÁÁŘŘ,, český skladatel,
kytarista a pedagog (nar. 6. 7. 1928)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Na
krok od nebe V. Syn - 1. část. Italský krimi seri-
ál (2019) 1100..0000 První republika II (5/13). Milost-
né aféry, svár, vraždy. Původní dobový seriál
1111..0000 Po stopách hvězd. Waldemar Matuška
(2009) 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Sportovní zprávy, Události v regionech

plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku. Starý Plzenec
14.40 My všichni školou povinní (5/13). Spor.

Pamětnický seriál (1984)
15.45 Na krok od nebe V. Syn - 2. část. Závě-

rečný díl italského krimi seriálu (2019)
16.45 Cestománie. Austrálie – Jih a východ:

Bohatství protinožců
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 DDoommááccíí ppééččee. Alena Mihulová ve strhu-

jícím příběhu obětavé zdravotní sestry.
Koprodukční snímek ČT

2211..4400 NNeevviinnnnéé llžžii. Chromozom. Chceme mít
děti, ale otce nepotřebujeme

22.54 Výsledky losování Šťastných 10 a Euro-
miliony

22.55 Komisař Moulin. Bílé slzy. Yves Rénier
v hlavní roli francouzského kriminálního
cyklu (1992)

0000..1155 AZ-kvíz 0000..4400 Banánové rybičky 0011..0055
V kondici 0011..2255 Zajímavosti z regionů 0011..5500
Sváteční slovo 0011..5555 Báječná brněnská bota-
nická 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby naší doby 

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Mláďata – první rok na
světě (1/3) 0099..2200 Největší apokalypsy dějin:
Mayové 1100..1155 Skotsko – cesta do divočiny
1111..0055 Největší tankové bitvy: Kursk, operace
Citadela 1111..5555 Babička jako Šance
12.25 Nedej se plus
12.50 Nedej se: Co vyprávěl kulíšek
13.20 Zbraně 2. světové války (1/5)
14.05 Tajemství 2. sv. války: Nepřítel pod

námi. Britský dokumentární cyklus
15.00 Království divočiny: Poletucha bělolící
15.25 Sto divů světa (6/13)
16.20 Tajemná planeta: Zapomenutý prales

(5/5). Americký cyklus
17.10 Polosvět nájemných vrahů. Nový doku-

mentární cyklus 
18.05 Nejúžasnější díla přírody: Hory
19.00 Běžkotoulky. Orlicko
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 PPeettrroolleejjoovvýý pprriinncc. Film na motivy románů

Karla Maye vznikl v koprodukci západní-
ho Německa a Jugoslávie (1965)

21.35 Sólomámy. Dokumentární film
o ženách, které řeší typické problémy
českých sólomatek

22.35 Letecké katastrofy: Nedostatek disciplí-
ny. Kanadský cyklus dokumentárních
rekonstrukcí

23.20 Historie Rudé armády: Velká vlastene-
cká válka (1/2). Francouzský dokumen-
tární cyklus

0000..2200 Co skrývá darknet? 0011..1155 Přiznání (6/6)
0022..0055 Cesty víry: Cokoliv jste učinili... 0022..3300
Zatopené osudy: Karolinka 0022..5500 Řemeslo už
nemá zlaté dno? 0033..1155 Příběhy železné opony:
Německý vězeň

0055..5555 Snídaně s Novou.Váš náskok po celý den
0088..4400 Novashopping 0088..5555 Ulice (4201).
Původní český seriál (2022) 0099..5500 Specialisté
(152). Černá díra. Nový český kriminální seriál
(2022) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz 1111..5500 Tes-
coma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí

nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VI (8). Šestá řada ame-

rického seriálu (1997) 
12.50 Gympl s (r)učením omezeným (92). Dvě

čárky. Komediální seriál (2013)
14.05 Mentalista (23). Ve stopách Rudého

Johna. Závěr první řady amerického
krimi seriálu (2008)

15.00 Kriminálka Miami VIII (10). Sečteno,
podtrženo. Kanadsko-americký seriál
(2009)

15.55 Kriminálka Miami VIII (11). Delko na
straně obhajoby. Kanadsko-americký
seriál (2009)

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

nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4202). Původní český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,,

PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((77)).. Jedi-

nečná výzva o přežití je zde - jste na ni
připraveni?

22.50 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.40 Kriminálka Miami VIII (10). Sečteno,

podtrženo. Kanadsko-americký krimi-
nální seriál (2009)

0000..3300 Kriminálka Miami VIII (11). Delko na stra-
ně obhajoby 0011..2200 Mentalista (23). Ve stopách
Rudého Johna 0022..0055 Střepiny 0022..3300 Krok za
krokem VI 0033..0055 Na lovu 

0066..1155 Primáček: Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(5) 0066..2255 Jen počkej, zajíci! (5) 0077..0000 Nový
den.Všechny informace pro úspěšný start vaše-
ho dne 0088..1100 M.A.S.H (114) 0088..4455 M.A.S.H
(115). Americký válečný seriál (1972 – 1982)
0099..1155 DREAM TEAM – Mistři dílny. Originální
zábavná reality show 1100..3300 Jak se staví sen –
extra 1111..3355 Walker, Texas Ranger VII (16). Čero-
kíjský tým 2/2. Americký akční seriál (1998)
12.35 Jake a tlusťoch I (11). Kouř mi stoupá

do očí. Americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XI (13). Otec neznámý.

Německý kriminální seriál (2016)
14.35 Námořní vyšetřovací služba II (15).

Vražda v přímém přenosu. Americký
krimiseriál (2004)

15.40 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hos-
podách nejedli blafy!

16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy
19.55 SHOWTIME
2200..1155 SSlluunneeččnnáá ((115588)).. Pomocníci. Janek pře-

mýšlí, zda nenajmout chůvu, která by
jim s dětmi pomáhala. Týna by ráda šla
ve šlépějích starého Popelky a Vojáčkovi
se Slancovou nabízí pomoc, i když vět-
šina ostatních obyvatel statku je proti

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

podách nejedli blafy!
0011..0055 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba II (15). Vražda v přímém přenosu 0033..0000
Jake a tlusťoch I (11). Kouř mi stoupá do očí
0044..0000 Policie Hamburk XI (13). Otec neznámý
0055..4400 Pohoda u krbu 
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Využijte nabídky knih
nakladatelství Futura:
www.nakladatelstvi-futura.cz

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství,
ekonomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000
Hlavní zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední
Radiožurnál – aktuální reportáže 1133..0000 Zprávy 1144..0000 Zprávy 1155..0000 Zprávy
1155..0066--2200..0000 Odpolední Radiožurnál 1166..0000 Zprávy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet
minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100 Rozhovory a komentáře 1199..0000
Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál. Moderuje Vojtěch Bidrman
2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožur-
nál 2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Pet-
rem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Příběhy slavných značek. Rudolf Jelínek 1188..3300
Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Hajaja. Příběh slavné rytířky Leopoldy z Blanice u Bavo-
rova (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to vidí... 2211..0000 Česká dvanáct-
ka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování. Leonie Swannová: Glennkill -
Ovce vyšetřují (4/12) 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..1133 A. E. M. Grétry
1133..3300 Povídka 1144..0000 Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podve-
čer 1188..3300 Četba na pokračování. James Joyce: Odysseus (7/30) 1199..0000 Sedmé
nebe s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama. Miloš Štědroň: Justýna aneb Malé-
ry ctnosti 2200..5599 Radu Lupu a jeho Schumann 2211..1155 Akademie 2233..0000 Četba s hvěz-
dičkou. Paolo Sorrentino: Všichni mají pravdu (13/14) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..0055 Klenot TV 1122..3355 Teleshopping Soukup shop 1122..5555 Jak to dopadlo!?
1133..4400 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist 1144..3355 Nebezpečné
vztahy live. Životní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! 1155..3355 Česká tajenka. Zábavná soutěž
plná tajenek pro velké i malé 1166..1100 Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec
Kuba 1177..1155 Můžu dál? Prozkoumejte s námi domovy našich slavných! 1188..3300 Nebezpečné vztahy.
Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist 1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..3300
Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup v diskusním pořadu 2211..2255 Týden podle Jaromíra Souku-
pa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události 2222..0000 Na ostří nože se Soukupem. Otevřená výmě-
na 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..2255 MOJE ZPRÁVY 0011..5555 Na plac! Šance pro herce
z ulice 0033..1100 Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

POČASÍ

SVÁTEK MÁ
DNES MILADA,
ZÍTRA APOLENA

DDNNEESS bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo pře-
háňky, zpočátku i déšť se sněhem, v polohách nad 400 m, později nad
1000 m sněžení. K večeru na severovýchodě srážky četnější. Nejvyš-
ší denní teploty 33 aažž 77 °°CC, v 1000 m na horách kolem 11 °°CC. Čerstvý
západní vítr 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem 1155 mm//ss. Na horách tvorba
sněhových jazyků, místy i závějí.

ZZÍÍTTRRAA bude zataženo až oblačno, na severovýchodě zpočátku
místy, jinde ojediněle přeháňky nebo občasný déšť. Na jihu převážně
polojasno. Noční teploty 66 aažž 22 °°CC, na jihu při malé oblačnosti až 
--11 °°CC, denní teploty 77 aažž 1111 °°CC. Mírný západní vítr 22 aažž 66 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy. Odpoledne
od severozápadu přibývání oblačnosti a večer místy déšť, v polohách
nad 800 m postupně sněžení. Noční teploty 55 aažž 11 °°CC, při malé oblač-
nosti až --22 °°CC, denní teploty 77 aažž 1111 °°CC. Mírný západní vítr 22--66 mm//ss.

VV ppáátteekk bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky,
zpočátku v polohách nad 800 m, postupně ve všech polohách srážky
většinou sněhové. Později večer ubývání srážek a oblačnosti. Noční
teploty 55 aažž 11 °°CC, při zmenšené oblačnosti kolem --22 °°CC, denní teplo-
ty 22 aažž 66 °°CC, na jihovýchodě až 99 °°CC. Mírný západní vítr 33--77 mm//ss.

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 77.. úúnnoorraa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Bulharsko lev 1 BGN 12,393
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,332
Dánsko koruna 1 DKK 3,256
EMU euro 1 EUR 24,240
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,223
Kanada dolar 1 CAD 16,668
Maďarsko forint 100 HUF 6,858
Norsko koruna 1 NOK 2,408
Polsko zlotý 1 PLN 5,334
Rumunsko leu 1 RON 4,900
Rusko rubl 100 RUB 28,009
Švédsko koruna 1 SEK 2,320
Švýcarsko frank 1 CHF 22,935
Turecko lira 1 TRY 1,562
USA dolar 1 USD 21,180
V. Británie libra 1 GBP 28,631

Tajenka z pondělí zní Muffiny

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show ČT 0088..3300
Hádanky domů života 0088..5555 Pohádka máje. Fil-
mová adaptace románu V. Mrštíka s N. Gollovou
v hlavní roli (1940) 1100..2255 Ivan Mládek – 80 let:
Divadélko pod věží (1984) 1111..0055 Sláva, nazdar
výletu! 1111..3355 Planeta záhad: Čarovná moc many
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Milovaná samota
12.55 Putování za muzikou
13.25 Ivan Mládek – 80 let: Rendez-vous

s Gustavem Bromem
14.35 Ivan Mládek – 80 let: Ivan Mládek
14.45 Nejlepší scénka. Aleš Háma a Jakub

Wehrenberg v zábavném pořadu (2013)
16.05 Druhý dech (9/13). Teskně hučí Niagá-

ra. Josef Abrhám jako zkušený zoo-
technik, který řeší problémy nejen
v živočišné výrobě (1988)

17.15 O poklad Anežky České. Soutěžní hra
(1999)

17.55 Salón Eliott II. (11/12). Volné pokračo-
vání britského seriálu (1992)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 KKuuffrr. Zábavná soutěžní hra
20.45 Gala show Gustava Broma
21.55 Salón Eliott II. (12/12). Závěr druhé

série britského seriálu (1992)
22.50 Klasické lyžování: Minuty Jizerské 50
2222..5555 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
23.10 Hádanky domů života
23.35 Planeta záhad: Čarovná moc many
23.50 O poklad Anežky České. Soutěžní hra

(1999)
0000..3300 Rajské zahrady. Vlašim 0000..4455 Sváteční
slovo
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Pohádka máje

Druhý dech FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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V sobotu 5. února 2022 proběhlo řádné jednání Komise mládeže ÚV KSČM. Jednání se
neslo v přátelském a dělném duchu v budově ÚV KSČM. Po zahájení jednání předložili členo-
vé zprávu za jednotlivé kraje, následovala beseda s hostem – šéfredaktorem Haló novin Roma-
nem Blaškem. Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná promluvila k účastníkům prostřednic-
tvím videopozdravu. Po krátké pauze následovala příprava plánu práce na rok 2022 zahrnující
mj. tradiční celostátní setkání mládeže, přípravu na volby i XI. Sjezd KSČM. Poté se účastníci
přesunuli do podzemních prostor Petschkova paláce, dnešního sídla Ministerstva průmyslu
a obchodu, za Protektorátů sídla Gestapo, kde na ně čekala poutavá přednáška novinářky Nata-
ši Weberové v rámci Památníku odboje 1939 – 1945, který se v budově nachází. Zavěšením kvě-
tin k pamětní desce na rohu budovy bylo jednání Komise mládeže ÚV KSČM ukončeno.
Podrobný výstup z jednání bude zveřejněn v dohledné době. ((pppp)) FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Obdarujte sousedy!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

uplynulý týden přinesl několik zásadních
rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky.
Kdyby měla naše země silného předsedu
vlády a ministra zahraničí, jistě by bylo zají-
mavé tyto události sledovat. S panem Fialou
a šachistou Lipavským to ale byla podívaná
pouze pro otrlého diváka. Na smlouvě
o dole Túrow se náš stát úplně zbytečně při-
pravil o peníze. Přislíbením zbrojních dodá-
vek na Ukrajinu zase zradila naše vláda

všechny ideály humanismu a míru. Vždy mi na paměti vytanou pří-
běhy dětí žijících ve válečné zóně na Donbasu. Měsíce živoření ve
sklepích, zranění i smrt rozsévaná z létajících dronů. Tak jako se
stalo v případě malého Vládíka Dimitrieva 2. dubna 2021, když si
hrál u babičky na zahradě. A na tomhle válečném zvěrstvu se chce
naše vláda podílet. Každý soudný člověk musí násilí a válečné štva-
ní odmítnout, ať už je komunista nebo ne. Zadlužení České republi-
ky se pak Fialova vláda rozhodla zřejmě jednou pro vždy vyřešit sní-
žením slev na jízdném pro studenty a seniory. Geniálním pravico-
vým ekonomům asi nedochází, že k blahobytu se nedá proškrtat a už
vůbec se mu nepřiblížíte, když statisíce staroušků naženete do bídy,
ve které už jich beztak velká část je. V uplynulém roce mělo 43 362
seniorů exekuční srážky z penze! Stagnace penzí, zdražení energií,
potravin, nájmů a teď i dopravy totálně zlikviduje možnost seniorů
prožít důstojný podzim života. Liberální ekonomové by jistě namít-
li, že o své rodiče se postarají jejich děti. Ty ale čelí úplně stejným
problémům! A místo toho, aby se peníze vzaly tam, kde jsou, tedy
u těch nejbohatších třeba formou progresivního zdanění, budou se
dál sdírat z kůže ti nejzranitelnější, kteří se nemají jak bránit. Proto
nesmíme polevit v našem úsilí a musíme lidem dál předkládat naše
návrhy řešení, dokud sami nepoznají, že komunisté vždy stáli na
jejich straně a že jen socialismus je cestou ven ze všeho toho poní-
žení. Začít ale musíme sami u sebe, ve svých rodinách, u sousedů.
A tak vždy, když dočtete Haló noviny, nevyhazujte je. Vezměte je
s sebou na procházku a hoďte komukoliv v sousedství do schránky.
Buď je vyhodí za vás nebo si je třeba alespoň prolistuje. Teď už si
ale uvařte dobrou kávu a pusťte se do čtení dnešní Vize mladých.
Pevně věřím, že vás její řádky povzbudí a obohatí. Na vaše ohlasy se
těšíme na emailu vizemladych@gmail.com.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

V dnešní pokrokové společnosti je anta-
gonismus vůči všemu levičáckému na den-
ním pořádku. Komunismus už v hlavách
dnešních generací není bohužel strašidlem,
které obchází svět či samotnou Evropu.
Pomalu přestává klást na misku vah svoji
sílu, aby vyrovnával souboj s hegemonním
kapitalistickým vykořisťujícím soupeřem.
A je to způsobeno jedním z dalších lstivě
promyšlených tahů světovládců. Všichni
velcí sociologové i filozofové se zabývali

jednáním člověka v interakci se společen-
stvím, ve kterém právě žije. Platón, Aristote-
les, Comte, Spencer, Ferguson, Marx, Par-
sons, Skocpol a desítky dalších. Kritikům
komunismu mimo dalších mnoha stěžejních
podnětů a atributů notných k hodnocení
komunismu jako geniální nauky a ideje
chybí hlavně vědomí kauzality. Že každá
akce vyvolává reakci a po každé příčině při-
chází následek. Dnes je lidem dobře. Dnes
mají všeho nadbytek. Topí se ve slastech

konzumu a hýření. Zároveň se však odcizu-
jí. Lidsky a neméně pak ekonomicky! Jsou
otroky. Ale historie, ať už cyklická nebo mul-
tilineární, se svým způsobem vždy opakuje.
Proto pokud klesáte na mysli, že je vše ztra-
ceno – NENÍ! Pravda se dnes topí kdesi
u dna, ale vystoupá vzhůru poháněná erupč-
ní silou, až se liberalisticky kapitalistická
tržní epocha dotkne opět ekonomického
podzemí cyklické recese a deprese! 

PPeettrr BBAARRDD

8. ÚNORA 2022

na úterý VIZE mladých

Zapomenutý atentát 
Málokdo ví, že v době nacistické okupace nebyl

úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora
SS-Obergruppenführera  Reinharda Heydricha jedi-
ným zdařilým atentátem na vysoce postaveného
nacistu na území Protektorátu Böhmen und Mähren.
Ten druhý se uskutečnil 7. února 1945 v Brně. 

Byl proveden dvojicí příslušníků levicové odbojo-
vé organizace Předvoj. Jmenovali se Vladimír Blaž-
ka a Alois Bauer. Jednalo se o mladé levicové odbo-
jáře, kteří ve večerních hodinách v dnešní Nerudově
ulici postřelili vysokého důstojníka SS Augusta Göl-
zera. Blažka vystřelil na Gölzera čtyři rány, přičemž
až ta poslední nacistu zasáhla. Gölzer na následky
atentátu později zemřel. Při vyšetřování následně
došlo k odhalení, že skutečným cílem atentátníků
byl samotný kriminální rada brněnského Gestapo
Otto Koslowski. Ten se během okupace osobně
podílel na likvidaci brněnské levice. Na svědomí tak
měl mnoho zavražděných českých a moravských
vlastenců. Okolnosti atentátu jsou opředeny mnoha
neznámýni, a tak není jasné, zda byl iniciován odbo-
jovou skupinou nebo jej dva mladíci uskutečnili na
vlastní pěst. Zajímavostí ale jistě je, že Blažka měl
zkušenosti z bojů v partyzánské jednotce na Sloven-
sku, disponoval kontakty s odbojem a ilegálně pra-
coval pod krycím jménem poručík Poruba.

Je smutnou skutečností, že k dopadení atentátníků

pomohl Gestapu zatčený Vladimír Tišnovský, který
byl jedním z velitelů organizace Předvoj. Ten při
výslechu předal nacistům všechny své kontakty
a přispěl k zatčení i dalších členů této odbojové orga-
nizace. Vladimír Blažka a Alois Bauer byli po svém
zatčení popraveni 14. dubna 1945 na nádvoří Kouni-
cových kolejích. Tedy na místě, kde nacisté v době
Protektorátu popravili celkem přes 1300 svých obětí.
Popravu osobně vykonal Otto Koslowski, který oba
mladé odbojáře zabil střelou do týla. Město Brno
bylo osvobozeno Rudou armádou 26. dubna 1945,
tedy o pouhých 12 dní později. 

Na tuto hrdinnou událost se časem skoro zapo-
mnělo. Ihned po činu bylo na událost uvaleno
informační embargo, proto se zprávy o něm neob-
jevují ani v dobovém tisku. Nacisté nechtěli dávat
ke konci války najevo svou slabost a uvědomovali
si, že šíření povědomí o takto odvážném činu by
mohlo dodat odvahu odbojářům k dalším podob-
ným útokům. Po skončení války zase nebyly ke
chlubení okolnosti, za kterých byli oba atentátníci
odhaleni. To však neznamená, že bychom si stateč-
nost Vladimíra Blažka a Aloise Bauera neměli při-
pomínat. Právě naopak, protože riskovat život
v boji proti fašismu vyžadovalo velkou odvahu
a odhodlání, a to i za cenu vlastní oběti.

JJiiřříí HHRRÁÁČČEEKK,, ččlleenn MMěěVV KKSSČČMM BBrrnnoo

Kupředu a hlavu vzhůru!



V Čínské lidové republice právě probí-
hají zimní Olympijské hry. Bohužel však
tento svátek sportu, který má tradici až
v antickém Řecku a jehož hlavní myšlen-
kou je mír a spolupráce mezi národy, sou-
stavně pošlapávají novodobí bojovníci za
pravdu a lásku, kteří si však tato hesla
vysvětlují po svém. Ponořeni do nenávis-
ti ke všemu, co by mohlo byť jen trochu
ohrozit jejich zvrácené vidění světa, ve
kterém hrají prim individualismus
a finanční nenažranost, vyhlásili diplo-
matický bojkot Olympijských her kvůli
čínskému pořadatelství. Naštěstí si ale
sportovci a sportovkyně poradí i bez
nabubřelých tváří českých politiků na tri-
bunách. Neustálá nepodložená kritika

všeho čínského, nekonečné omílání slova
genocida, které takto nadužívané začalo
devalvovat samotný pojem lidských práv,
to vše jakoby mělo vytvořit dojem, že
v jakési šedi Čínské lidové republiky žijí
pouze chudí režimem sužovaní lidé bez
osobních životů. Pravda je ale samozřej-
mě jinde a v dynamicky rozvíjející se
zemi, kde je realizován socialismus s čín-
skými rysy, žijí lidé úplně normální živo-
ty se vším, co k nim patří. Stejně jako
u nás jsou i zde lidé chudí a bohatí, staří
i mladí, těžce pracující i manažeři. Čín-
ská lidová republika má ale oproti naší
zemi tu nespornou výhodu, že má výhled
do budoucna, vizi, ke které se vztahuje
a na jejímž naplnění pracuje – společnost

mírného blahobytu, ve které budou
všichni pracující lidé žít důstojný život
v dostatku a bez strachu o budoucnost.
Jak to vypadá u nás a jaká bude naše
budoucnost pod vedením pravicové
vlády snad raději ani nedomýšlet. Ale
zpátky do Číny. Podívejte se alespoň na
pár snímků z běžného života čínské spo-
lečnosti tak, jak ho můžete vidět na uli-
cích Pekingu a Wuhanu. Fotografie jsou
doplněny stručným komentářem a někdy
i krátkou tezí z projevů prezidenta ČLR
Si Ťin-pchinga, ze které se v dané oblasti
vychází. 

PPřřiipprraavviillaa PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv aauuttoorrkkyy

Obchody a supermarkety jsou v ČLR stejné jako u nás. Jen v nich najde-
te mnohem více druhů ovoce. Některé nemají ani český název. Mnoho
z těchto druhů ovoce a zeleniny se pěstuje jen kousek od velkých měst, a tak
jsou dodávky vždy čerstvé. Jedna taková farma na pěstování ovoce zvaného
kumkvat, které plodí malinkaté citrusy podobné pomerančům poživatelným
i se slupkou, vznikla nedaleko Pekingu v rámci programu na eliminaci chu-
doby. Stát zavedl do dříve velmi chudé vsi železniční spojení, pro usnadně-
ní převozu ovoce, zavedl také internet pro zefektivnění komunikace pěstite-
lů s obchodníky a naučil lidi z vesnice, jak o ovocné sady pečovat. Dnes má
vesnice vlastní školu, ordinaci lékaře a dále prosperuje. Konečně v jednom
z projevů prezidenta Si Ťin-pchinga můžeme číst: »Obecný blahobyt je
základním principem socialismu s čínskými rysy, proto je nutné, aby se
výdobytky rozvoje ve větší míře a rovnoměrněji rozdělovaly všemu lidu
a abychom s jistotou postupovali směrem k obecnému blahobytu.«

Své místo na trhu našly i mezinárodní značky. Jednou z nich je např. Brit-
ská firma Dettol, která se specializuje na antibakteriální čisticí prostředky.
Firma má v Číně situované i své vědecké laboratoře. Reklamu na ně najde-
te běžně třeba na plakátech v čínském metru. Stejně tak si v obchodech
běžně koupíte typické západní značky oblečení a potravin. Trh je tak pestrý,
že zde seženete i věci, o kterých v České republice slyšeli maximálně opra-
vdoví fajnšmekři. Například Coca Colu s příchutí broskve vyráběnou
v Japonsku.

Každého, kdo navštíví ČLR poprvé musí zarazit velký kontrast bydlení běžných lidí a ultramoderních budov, sídel firem, které
využívají světelné LED technologie na svých pláštích, nabývají roztodivných architektonických tvarů a působí jako z jiného světa.
Dlouhodobým plánem Komunistické strany Číny je samozřejmě poskytnout co nejvyšší kvalitu života všem, ovšem zcela racio-
nálně si uvědomuje, že se nachází v počáteční fázi budování socialismu, ve které je potřeba využít dostupných prostředků k pre-
zentaci země jako vysoce vyvinuté, ekonomicky stabilní a k přilákání zahraničních investorů a klientů, kteří do státní kasy přine-
sou peníze použitelné na další udržitelný rozvoj země. »Nejen v době horších ekonomických výsledků, ale i v době ekonomické-
ho vzestupu, nejen při plánování dlouhodobého rozvoje, ale i při každodenní práci musíme mít stále na mysli, že se jedná o počá-
teční fázi socialismu. Základní linie strany v počáteční fázi socialismu je životně důležitou cestou strany a státu… Uskutečnění
obecných idejí socialismu s čínskými rysy musíme sjednotit s pevným odhodláním realizovat vznešené ideály komunismu. Musí-
me se tvrdě postavit proti všem chybným názorům, že by měl být socialismus opuštěn, a musíme sami opravit chybné postoje
a politická opatření, která přesahují možnosti současné fáze socialismu. Jedině takto můžeme skutečně docílit toho, že se nebude-
me ani přeceňovat, ani podceňovat a budeme tvrdě bojovat za nová vítězství socialismu s čínskými rysy.«

ČLR se rozhodla přistoupit k ekologickým otázkám zodpovědně a vydala se ces-
tou komplexní ekologické transformace sociálního a hospodářského rozvoje – vize
byla nedávno zdůrazněna v plánu rozvoje země na příštích pět let a dále. Vize pochá-
zí ze známé teze prezidenta Si Ťin-pchinga o ekologickém rozvoji: »Průzračné toky
a bujné hory jsou neocenitelným majetkem.« Druhá největší světová ekonomika,
vedená myšlenkou zeleného rozvoje, zvýšila úsilí o podporu nízkouhlíkového rozvo-
je, čímž se zavázala, že do roku 2030 dosáhne vrcholu svých emisí oxidu uhličitého
a do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. Na loňském Summitu lídrů ke klimatu,
potvrdil opětovně Si Ťin-pching tento závazek a vyzval celý svět, aby ruku v ruce
vybudoval společenství života. Vedle velkých politicko-ekonomických kroků pře-
mýšlí i o detailech prolínajících každodenní život. A tak při pohledu z výšky můžete
vidět na mnoha domech velkých měst zelené zahrady, které nahrazují městskou
zeleň, která se do předimenzovaných měst s vysokou hustotou obyvatel nevejde.
Vedle toho zelené střechy také slouží k pěstování zeleniny a ovoce i jako hřiště pro
děti. »S pokračujícím ekonomickým rozvojem Číny postupně vzrůstá také význam
budování ekologické civilizace. 18. sjezd strany zařadil budování ekologické civili-
zace do hlavního plánu projektu socialismu s čínskými rysy.«

Oblíbenou kratochvílí čínských seniorů je mezi jinými tzv. quilling
neboli   využívající proužků papíru, které jsou stáčeny a formovány do
požadovaného tvaru. Ve výsledku může díky správné kompozici jed-
notlivých tvarů vzniknout krásný a originální obrazec. »Musíme sjed-
notit veškeré síly a v největší možné míře posílit harmonické prvky
a tvořivý potenciál společnosti, abychom tak lidu zajistili klidný
a šťastný soukromý i pracovní život, stabilitu a pořádek ve společnos-
ti a dlouhotrvající mír a pořádek ve státě.«

Čínská kuchyně je naprosto skvělá a jen vzdáleně se
podobá té, na kterou jsme si zvykli v našich čínských
bistrech. V hotelích se podávají spíše speciality, které
rozhodně udělají dojem formou servírování i svým
obsahem. Na ochutnání dostanete holubí polévku, salát
z prasečích oušek, omáčku s nasekaným kuřetem –
celým od zobáčku po pařátek, mořské plody na všech-
ny způsoby. Oblíbené je také sushi, typické spíše pro
Japonsko. V restauracích je zvykem stolovat společně
u otočného stolu.  Pravý ráj pro gurmány ovšem začíná
na ulici. V nepřeberném množství různých stánků
dostanete pokrmy většinou do misky. Jídlo se konzu-
muje samozřejmě hůlkami nebo srkáním z misky. Zají-
mavé na pohled je i ovoce na špejli máčené v cukru.
K Číně také neodmyslitelně patří čaj. Oblíbený je zele-
ný, jehož lístky se spaří horkou, nikoliv vroucí vodou.
Lístky se u kvalitního čaje mohou zalít i několikrát, při-
čemž za nejlepší je považován druhý nálev. Vyzkoušej-
te, budete možná překvapeni.
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Žít v Číně a mít budoucnost
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Tak nám nová vláda bodla
první pořádnou mezinárodní
kudlu do zad. Důl Turów je obří
problém. Samozřejmě, že Polsko
chce těžit za každou cenu
a doplácí na to Česká republika.
To je jasný úplně všem včetně
Polska. Právo je na naší straně.
Když byli současní vládní činite-
lé ještě v opozici, tak v této otáz-
ce unisono spílali minulé vládě,
že není tvrdší, a že prý laxně při-
stupuje k zájmům naší země. Jen
o pár měsíců později je dohoda

o dolu podepsaná a my z toho vycházíme jako ti, kteří stáhli
ocas a Polákům ve všem ustoupili. Tohle je slibovaná sebevě-
domá zahraniční politika havlovského typu? Asi do této sebe-
vědomé politiky patří i to, že přes naše území putuje rekordní
množství vojáků USA na východ. Pokud se podíváme do his-
torie, tak od konce druhé světové války znamenaly masivní
přesuny armády USA jen jedno. Vleklé války bez jasných vítě-
zů ale s velkou spoustou poražených, destabilizace celých regi-
onů, ekonomický kolaps a obrovské vlny uprchlíků. Pro USA
to nikdy nebyl vážný problém, vždy se to dělo, stejně jako teď
na východě Ukrajiny, tisíce kilometrů od jejich hranic. Fakt se
chceme opět přidat na tuhle stranu? Ale jak to tak bývá, každá
akce má svojí reakci. To platí i pro mezinárodní politiku. V pří-
padě naprosto bezohledné zahraniční politiky USA je reakcí
vojensko-ekonomická kooperace Ruska a Číny. Čína si dlou-
hodobě vytváří síť spojenců napříč planetou. Jsou to většinou
země, které zažili ze strany USA nějakou formu útisku. Ať šlo
o ekonomické sankce, vojenské intervence, nebo třeba diplo-
matickou šikanu. A vzhledem k tomu, že takových států je
opravdu hodně, tak se tato síť neustále zvětšuje. Rusko, vzhle-
dem ke své rozloze, je obrovskou posilou pro toto spojenectví
a ještě více posouvá misky geopolitických vah v neprospěch
USA. Ještě před pár lety by se nic takového stát nemohlo,
neboť Spojené státy byly absolutní ekonomický a vojenský
hegemon. Teď je situace dost jiná. USA se potýkají s řadou
problémů a už zdaleka nejsou schopni zašlapat jakoukoliv opo-
zici do země. Možná, že zrovna zažíváme konec jedné kapito-
ly dějin.

Opraví se po 30 letech
areál krematoria Richard?

Koncem ledna se představitelé Vlády České
republiky téměř jednohlasně na sociálních
sítích přihlásili k výročí osvobození koncent-
račního tábora v polské Osvětimi. Dne 27.
ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen
nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).
Vládní představitelé se sice přihlásili k Mezi-
národnímu dni památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti, mnozí
ale buď záměrně, nebo z neznalosti opomenuli
vzpomenout zásluhy Rudé armády. To ale patří
do jiného článku. Já chci psát o tom, jak sku-
tečně vypadá připomenutí tohoto data mimo
světla kamer a zájmu médii.

O památníku věznice pražského gestapa
v Terezíně slyšel pravděpodobně každý. Méně
známá je ale jeho část v Litoměřicích. Zde se
nalézá krematorium Richard. Je to pozůstatek
pobočného koncentračního tábora Flossenbürg,
kde se v posledních dvou letech války stavěla

podzemní továrna. V nelidských
podmínkách zde pracovali vězni
z Terezína, kteří pocházeli
z téměř celé okupované Evropy.
Úmrtnost v litoměřickém kon-
centračním táboře a podzemní
továrně Richard byla velmi vyso-
ká. Za jediný rok v Litoměřicích
zahynulo kolem 4500 vězňů.
K obrovskému zvýšení úmrtnosti
zde navíc došlo v období zimy
1944 a jara 1945, kdy zde pro-
pukla tyfová epidemie.

Litoměřická KSČM se pravi-
delně schází v místě památníku
koncentračního tábora u krema-
toria Richard, aby pietně uctila
památku zavražděných vězňů
z celé Evropy. Bohužel i přes opakované apely
na vedení města sleduje stále se zhoršující neu-
těšený stav tohoto místa. Vandalové zde za

posledních 30 let poškodili
mramorové obklady, dlažbu
a v posledních letech i popis-
nou tabuli u vstupu do areálu.
Černá zvěř zde navíc přerývá
trávník v okolí pomníku.
Celý areál tak má velmi dale-
ko ke stavu, v jakém by se
díky svému mezinárodnímu
významu měl nalézat. Je
ostudou královského města
Litoměřice.

Pozemky pod areálem
a budova krematoria jsou
podle katastru nemovitostí
v majetku Památníku Tere-
zín, ten ze své podstaty získá-
vá peníze od ministerstva kul-

tury. Vedení města Litoměřic tvrdí, že nemůže
opravovat budovy a majetek, který mu nepatří.
Památník Terezín zase tvrdí, že nemá dostatek
finančních prostředků. Pietní areál v okolí kre-
matoria tak posledních 30 let chátrá. Původně
přístupná budova vlastního krematoria je po
léta zavřená. Několik litoměřických nadšenců
pak sbírá po archivech všechny možné podkla-
dy o podzemní továrně a zveřejňuje je na inter-
netu. Zajímavé texty tak naleznete třeba na
webové stránce www.richard-1.com. 

V letošním roce bude Česká republika před-
sedat Evropské unii. Když už nic jiného, tak
alespoň toto předsednictví by mělo být pro
současné ministerstvo kultury důvodem pro
zásadní opravu areálu krematoria Richard
v Litoměřicích. Abychom se mimo jiné vyhnu-
li případné mezinárodní ostudě při oficiální
návštěvě Litoměřic. LLuukkáášš PPAAŘŘÍÍZZEEKK,, 

ččlleenn OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv aauuttoorraa

Nadace Rosy Luxemburgové a levicová platforma A2larm ve spolupráci se sochařem
Pavlem Karousem a kameramanem Vladimírem Turnerem vytvořila v českých podmínkách
unikátní populárně-naučný seriál věnující se antifašistickému umění v Československu od
dvacátých do čtyřicátých let 20. století. V prvním dosud vydaném díle seriálu objasňuje
Pavel Karous samotnou podstatu a charakteristiky fašismu, jeho vztah k umění a prvky, které
mu ve 20. a 30. letech pomohly k úspěchu mezi lidovými masami. Zaujmout vás mohou
například dobové satirické karikatury nebo představy Benita Mussoliniho a Adolfa Hitlera
o nové architektuře. Zde také Pavel Karous podává tehdejší události v kontextu dnešní krize
kolem epidemie koronaviru, ve které opět elity - jako ostatně vždy v takovýchto případech
- sahají k útlaku obyčejných lidí. Video i obsáhlejší článek jsou dostupné na webu a2larm.cz,
na podporu projektu vznikla rovněž Facebooková skupina. Skvěle zpracovaný seriál vřele
doporučujeme všem zájemcům o československé levicové umění, stejně jako těm, které zají-
má historie v době, kdy v Evropě vyvstávala a vrcholila nová hrozba ve formě fašistických
hnutí. AAddaamm RROOKKOOSS,, ZZOO KKSSČČMM VVrrbbnnoo ppoodd PPrraadděěddeemm

Masakr ve stanici 
metra Charonne

Na počátku 60. letech se dny francouzské koloniální říše
blížily ke konci. Státy v Indočíně si svou nezávislost na
Francii vybojovaly v první indočínské válce již v roce 1954,
většina afrických kolonií získala nezávislost do roku 1960. 

Jednou z výjimek však bylo Alžírsko, kde Francie vedla
mezi lety 1954 a 1962 boj proti národněosvobozeneckému
alžírskému hnutí. V posledních letech konfliktu bylo zřejmé,
že Francie bude muset konflikt ukončit a uznat nezávislost
Alžírska, do boje proti Alžírsku se proto zapojila také fran-
couzská ultrapravicová milice Organizace tajné armády
(Organisation armée secrŹte, OAS) snažící se zabránit míro-
vé dohodě, která by zaručila Alžírsku nezávislost. OAS pod-
nikla řadu teroristických útoků jak v Alžírsku, tak ve Fran-
cii. 

Proti brutalitě OAS a za mír zorganizovali francouzské
odbory a Komunistická strana Francie 8. února 1962
demonstraci v Paříži, které se zúčastnilo asi 20 000 demon-
strujících. I přesto, že OAS podnikala útoky i proti francouz-
ské vládě, demonstrace nebyla vládou povolena a policie
pod vedením policejního prefekta a bývalého nacistického
kolaboranta Maurice Papona, který se za druhé světové

války podílel na deportaci
Židů do koncentračních
táborů a v 90. letech byl
odsouzen za zločiny proti
lidskosti, proti pokojné
demonstraci zasáhla. Část
demonstrujících byla policií zatlačena do stanice metra Cha-
ronne kde je policie zmasakrovala. Devět lidí bylo v Charon-
ne francouzskou policií zabito, nejmladšímu bylo 15 let,
a více než 250 bylo zraněno. 

Následujícího měsíce se Francie z Alžírska stáhla. Dnes
oběť demonstrantů připomíná pamětní deska ve stanici
metra. Masakr ve stanici metra Charonne nebyl přitom jedi-
ným případem policejního násilí ve Francii spojeným
s alžírskou válkou. V říjnu roku 1961 francouzská policie
pod vedením Papona zasáhla proti pokojné demonstraci asi
30 000 Alžířanů v Paříži a řadu z nich zabila. Až v roce 1998
Francie uznala, že 40 protestujících bylo policií zabito,
některé odhady ale mluví o více než 200 zabitých. 

Čest památce těch, kteří padli v boji proti kolonialismu.
RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

Jako reakce na můj článek Leninova
vize (nejen) pro mladé (HaNo 18. 1.
2022) přišel do redakce email od Stani-
slava Hendrycha, za který děkuji a na
který bych rád reagoval. Respektive na
ty pasáže v textu, které považuji za stě-
žejní. 

(Text kurzivou je z dopisu Stanislava
Hendrycha). »Co mají společného nej-
větší osobnosti, jako je Hus, Komenský,
Marx, Lenin? Byli dětsky zvídaví
i v dospělosti a přemýšleli vědecky,
kladli si zvídavé otázky: ‚A proč tomu
tak je?‘ Co je charakteristické pro současné mladé?
Ztráta zvídavosti a přebírání hotových názorů, pouze
si vybírají ty, které se jim hodí. Avšak nepřicházejí
s ničím novým.« 

Samostatně shromažďovat informace, včetně
výstupní analýzy vyžaduje čas, a toho se finančně
nezajištěným mladým lidem dostává v omezené míře
při snaze udržet si jakousi životní úroveň. Nutno si
uvědomit, že citované osobnosti měli aktivní podpo-
rovatele jejich hmotné existence. Pokud chceme při-
cházet s něčím novým, nevyhneme se studiu »staré-
ho«, které často krom překonaných názorů obsahuje
obrovské množství metodologického poznání, vyvo-
zení odpovědnosti z historické zkušenosti, tak jako
společenských zákonů, které stále platí. 

»Komunismus jako světonázor: Proč mnoho osob

dnes cílevědomě odmítá komunistic-
ké hodnoty, jako je rovnost, týmová
spolupráce, solidarita? V období
socialismu probíhala permanentně
komunistická osvěta o výhodách
komunismu, všem občanům se per-
manentně předkládal komunistický
světonázor. Přesto po roce 1989 tito
komunisty vychovávání občané ini-
ciativně restaurovali kapitalismus,
a vývoj společnosti se dále odklání
od vize komunismu – dnes levice
zmizela z parlamentu zásluhou vyko-

řisťovaných pracujících občanů. Proč?«
Permanentní komunistická osvěta před rokem 89

probíhala, avšak ve značně pokřivené optice určova-
né zájmem řídícího aparátu strany, postihnutého
represemi kádrových čistek těch, co podporovali,
tvořili a schvalovali reformy 1968. Nejen mezi děl-
nickou třídou se rozmáhal pocit, že to jsou oni, papa-
láši, co rozhodují, a nás mají jen na práci, abychom
drželi hubu a krok. V pokusu o socialismus před
rokem 89 si sice všichni přivlastňovali jakoby společ-
ně, ale klíčovou roli v tom měl řídící aparát a určitý
manévrovací prostor měly i některé skupiny inteli-
gence, pracovníků obchodu a služeb a jiní. Přes urči-
té společenské rozpory mezi těmito skupinami měli
privilegované postavení v soudobé společnosti, nedo-
statečně reflektovali zájem dělnické třídy, a tudíž děl-

nická třída postupně rezignovala na svoji roli, udržu-
jící systém při životě. Toho privilegované vrstvy
nakonec využily, a když se systém začal rozpadat,
přeběhly do značné míry do řad nově se rodící buržo-
azie a pomohly kapitalismu zpátky na světlo. 

»Co vede většinu našich vykořisťovaných občanů
k urputné snaze, udržet vykořisťovatele u moci? 

Za obvyklých okolností, v životě třídní společnos-
ti se ovládaná většina podřizuje, až na výjimky, vlád-
noucí třídě, výrobnímu způsobu, právnické formě
vlastnických vztahů. To se však mění v období zásad-
ních sociálních otřesů, kdy se výrazně posilují rozpo-
ry v rámci vládnoucí třídy. 

»V době privatizace měli pracující možnost sjed-
nocenně přebírat své podniky do vlastních rukou.
Legislativa umožňovala vytvářet akciové společnos-
ti se zaměstnaneckými akciemi. Místo této sjednoce-
né snahy pracující hromadně vítali své novodobé
vykořisťovatele. Proč?«

Protože v období privatizace byli oklamáni rekla-
mou na to, jak budou úspěšní, pokud zvolí doporučo-
vaný způsob kuponové privatizace. Všichni budete
rentiéři, pokud půjdete cestou soukromého kapitalis-
tického vlastnictví. Protiváha v samosprávném vlast-
nictví byla cíleným tlakem nastupující velkoburžoa-
zie umrtvena za potlesku střední třídy, opilé možnos-
tí výhodných investic. 

»Proč většina vykořisťovaných pracujících dala
dobrovolně a cílevědomě svůj hlas pravicovým stra-

nám, které prosazují legislativní prostředí umožňují-
cí vykořisťování a ty ještě kapitalistům usnadňují
vykořisťování. Proč je vykořisťovaní pracující cílevě-
domě volí?«

Pravice dokáže maskovat své skutečné cíle, před-
kládat levicové názory zaobalené do hezké fazony
odpovědnosti ke společnosti, o rozhazovačné levici,
a především její finanční zdroje pro propagandu jsou
nejrůznějším způsobem mohutně posilovány ze stra-
ny kapitalistů. V dnešní době se mechanismus propa-
gandy rozvinul na úroveň, o které ani Goebbels
nesnil. Pro finanční zájmy kapitálu pracuje obrovské
množství lidí na manipulování s vědomím neprivile-
gované většiny. Navíc se aktivně udržují ve společ-
nosti nálady o zbytečnosti osobního zapojení do poli-
tiky. V podstatné části lidí také dosud přetrvá to, že ať
jejich problémy řeší ti, kdo vládnou, že oni se o to
nemusí starat. Oni přece dali svůj hlas. Po volbách už
oklamaný volič mnoho nezmůže, pokud se nedokáže
zapojit do protestních aktivit, které dávají smysl.
Zásadně zhoršené životní podmínky či události, ohro-
žující samotnou společnost v její nejširší základně,
dokážou ovládané lidi zapojit do boje za jejich práva. 

Dovolím si říci, že v současné době se dostáváme
do situace, kdy se hromadí podmínky předcházející
velké nespokojenosti. Je na těch, co jsou u moci, jak
se s tím dokážou vyrovnat, dlouho se na kluzké pod-
laze tancovat nedá. MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK,, 

ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM PPrraahhaa 1100

Reakce: Leninova vize (nejen) pro mladé

Budova krematoria. Objekt je po léta uzavřen veřejnosti.

Lavičky jako oběť vandalů. Za třicet let svobody a demokracie
jsou vylepšené tak, že se nedají použit k sezení.





VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((55.. ttýýddeenn -- 66.. 22..)):: II.. ttaahh:: I. poř. bez výhry,
II./jedna 769 924 Kč, III./31 po 31 932 Kč, IV./1686 po 783 Kč, V./34 342 po
128 Kč. IIII.. ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry, III./33 po 29 997 Kč, IV./2031 po 649 Kč,
V./37 434 po 117 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez výhry, II./pět po 100 000 Kč, III./28 po
10 000 Kč, IV./230 po 1000 Kč, V./2313 po 100 Kč, VI./23 512 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((66.. 22.. vveeččeerr)):: 11 – 13 – 15 – 16 – 19 – 21 – 25 – 28 – 32
– 34 – 37 – 44 – 49 – 51 – 57 – 60 – 69 – 72 – 75 – 76. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 772 672.
KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 72.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((77.. 22.. ppoolleeddnnee)):: 2 - 5 – 6 – 11 – 12 – 13 – 15 – 26 – 27 –
37 – 46 – 49 – 52 – 55 – 68 – 70 – 74 – 76 – 79 – 80. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 107 611.
KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 12.
r SSPPOORRTTKKAA ((55.. ttýýddeenn//66.. 22..)) -- 11.. ttaahh:: 10 - 16 - 18 - 41 - 42 - 46, dod. č. 27. IIII..
ttaahh:: 5 - 6 - 29 - 37 - 48 - 49, dod. č. 4. ŠŠaannccee:: 693 347. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Plzeňská euforie a Chorý: Makáme nadoraz

Vyjádřil se také ke svému dru-
hému gólu, který rozhodčí Jan
Machálek odvolal kvůli jeho
faulu. »Nejsem tady od toho,
abych rozhodoval, jestli to byl
faul, nebo ne. Já si chtěl udělat
prostor ve vápně. Samozřejmě
bych si to uznal, ale od toho jsou
tu jiní.«

Chorý zastoupil zraněného nej-
lepšího ligového střelce Jeana-

Davida Beauguela a připsal si
celkově druhou branku v této
sezoně nejvyšší soutěže. »Určitě
mi to pomůže psychicky. Cítil
jsem se dobře, už od první minu-
ty jsem věděl, že nějaká šance
bude. A že bude hlavně na mně,
abych ji proměnil. Ale nejsem
tady od toho, abych hodnotil

individuální výkon. Musím
pochválit kluky. Hlavně stopery.
Luďa (Pernica) to tam hasil dva-
krát nebo třikrát. Výborný týmo-
vý výkon okořeněný třemi body
na začátek jara.«

Ve 28. minutě se Chorý prosa-
dil umístěnou hlavičkou po stan-
dardní situaci Jana Sýkory.
»Máme tady fantastického býva-
lého exekutora (asistenta Pavla

Horvátha), takže možná to bylo
z jeho dílny. Standardka byla
nacvičená, víme, co hrajeme.
Snažíme se to pilovat na tréninku
a jsme strašně rádi, že to vyšlo.
Říká se, že standardky rozhodují
zápasy a tentokrát se to povedlo.«

Chorý nevnímá, že při Beaugu-
elově absenci by měl útok Vikto-

rie táhnout on. »Snažím se každý
zápas, když dostanu důvěru,
nechat na hřišti maximum. Vždy
tým musí mít někoho, na koho
spoléhá. Nevím, jestli to jsem
zrovna já. Určitě to byl Bogy,
když se mu dařilo, rozhodoval
zápasy. Čekáme, až se nám vrátí
a pomůže nám. Nechci vyzdviho-
vat jednotlivce, pro nás je důleži-
tý týmový a bojovaný výkon. To
jsme zvládli i s nulou vzadu, což
je pro nás strašně důležité.«

Západočeši naplno využili sen-
zační porážky mistrovské Slavie
s poslední Karvinou (0:1) i bez-
brankové remízy Sparty v Čes-
kých Budějovicích a vyhoupli se
na první místo tabulky. Viktoria
má na slávisty dvoubodový a na
třetí sparťany, s nimiž hraje za
týden na Letné, čtyřbodový
náskok.

»Vůbec se nebavíme o něja-
kém titulu. Slavia a Sparta mají
úplně jiné ambice, my se soustře-
díme na sebe a jdeme zápas od
zápasu. Uvidíme, jak se liga bude
vyvíjet. Děláme všechno pro to,
abychom vyhrávali, byli kom-
paktní a soudržní, jak jsme byli
doteď. Je vidět, že makáme nado-
raz, každý se na hřišti vrací,«
dodal Chorý. ((rreedd))

Pešán a Dánsko? Tuším lehkou nervozitu…
SSttaarrtt hhookkeejjoovvééhhoo ttuurrnnaajjee mmuužžůů nnaa

oollyymmppiijjsskkýýcchh hhrráácchh vv PPeekkiinngguu ssee bbllíížžíí
aa ppoossttuuppnněě rroossttee ii ooččeekkáávváánníí ččeesskkýýcchh
ffaannoouušškkůů.. NNáárrooddnníí ttýýmm zzíísskkaall ppoodd ppěěttii
kkrruuhhyy mmeeddaaiillii nnaappoosslleeddyy vv rrooccee 22000066
vv TTuurríínněě,, ppřřeedd ččttyyřřmmii lleettyy vv PPcchhjjoonnggčč--
cchhaanngguu sskkoonnččiill ččttvvrrttýý.. TTrreennéérr FFiilliipp PPeeššáánn
ppřřeedd zzaaččááttkkeemm ttuurrnnaajjee ooddmmííttáá mmlluuvviitt
oo úúttookkuu nnaa mmeeddaaiillii..

»Nekoukáme se zatím dál než na zápas
s Dánskem (zítra 14.10 SEČ). Já vím, že

to zní jako klišé, ale tak to prostě je. Já to
tak osobně vnímám. Uděláme všechno
pro to, abychom do turnaje dobře vstoupi-
li. O dalším postupném cíli se můžeme
bavit po zápase s Dány a už dopředu
můžu říct, že to budou Švýcaři. Opravdu
nekoukáme dál. Ten turnaj je tak specific-

ký, že chceme jít zápas od zápasu.« Opa-
kuje se tak situace před loňským mistrov-
stvím světa, kdy se mu také ambiciózní
cíle některých hráčů nepozdávaly. I jeho
současní svěřenci se přitom nebojí mluvit
o tom, že si z Pekingu chtějí odvézt meda-
ili. »Ode mě to neuslyšíte. Ale vnitřní cíl
mám medaili taky.«

Čtyřiačtyřicetiletý kouč vede reprezen-
taci druhou sezonu. Na minulém MS tým
pod jeho vedením vypadl ve čtvrtfinále.

Pešán momentálně vede mužstvo
společně s Martinem Strakou, druhý
asistentem je Jaroslav Špaček, který
má na starosti obránce, by se měl
v Pekingu objevit kvůli karanténě
až dnes. Složitější situace je u útoční-

ka Michaela Špačka, jenž kvůli covidu
stále odcestovat nemůže. »Musíme se
rozhodnout, jestli ho vůbec budeme
povolávat a čekat na něj, nebo pro něj
olympiáda bohužel skončila.«

Pravděpodobnější je, že místo útočníka
švédské Frölundy si na turnaji zahraje

některý z náhradníků, kteří s týmem tré-
nují. Tým je podle hlavního kouče na duel
s Dány moc a moc natěšený. »Doba od
posledního zápasu je pro kluky dlouhá,
nehráli jsme několik týdnů. Na hokejkách
možná bude lehká nervozita. Doufám, že
do zápasu dobře vstoupíme a sklepeme
nervozitu dolů.« Obsazení klíčového
postu zatím Pešán nechce prozradit.
»Jasno o gólmanovi mám, ale situace je
tak specifická, že ještě ani oni sami nevě-
dí, kdo chytat bude. Představu mám, ale
minimálně do dneška musím počkat, jest-
li bude všechno v pořádku.« ((rreedd))

PPrrvvnníí jjaarrnníí kkoolloo nneejjvvyyššššíí ddoommááccíí ffoottbbaalloovvéé ssoouu--
ttěěžžee rroozzhhooddnněě nneennuuddiilloo.. SSttřřeeddeemm ppoozzoorrnnoossttii bbyyllii,,
jjssoouu aa jjeeššttěě ddlloouuhhoo bbuuddoouu sslláávviissttéé.. JJeejjiicchh úúlleett
vv ppooddoobběě pprroohhrryy ss KKaarrvviinnoouu ggrraaddoovvaall ppoottéé vvee
ŠŠttrruunnccoovvýýcchh ssaaddeecchh.. NNeejjttěěssnněějjššíí mmoožžnnáá vvýýhhrraa
ppoossuunnuullaa ppllzzeeňňsskkoouu VViikkttoorrkkuu nnaa ččeelloo ttaabbuullkkyy..

ŠŠťťaassttnnýýmm ssttřřeellcceemm ddoommááccíícchh bbyyll úúttooččnnííkk TToommáášš CChhoorrýý,, kktteerrýý
oocceenniill ppřřeeddeevvššíímm ssppoolluuhhrrááččee aa vvýýbboorrnnýý ttýýmmoovvýý vvýýkkoonn..

Vítězná trefa Tomáše Chorého v utkání s Hradcem Králové byla pro něj celkově teprve druhá
v průběhu aktuální sezony.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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DNES NA ČT SPORT
OOHH PPeekkiinngg 22002222:: 0077..3300 Snowboar-

ding. PP 0099..1100 Běh na lyžích. PP
0099..3300 Biatlon. PP 1111..1155 Zprávy
z Pekingu 1111..3300 Běh na lyžích. PP
1133..3300 Saně. PP 1155..3300 Hokej/ženy:
Japonsko – Česko 1177..0000 Rychlobrus-
lení 1188..0000 Hodina z Pekingu 1199..0000
Krasobruslení 2200..0000 Snowboarding
2211..0000 Biatlon 2222..0000 Hokej/ženy:
Japonsko – Česko 2233..3300 Alpské lyžo-
vání 

DÁNSKO JE AKTUÁLNĚ
PRO HOKEJOVÝ NÁROD

STRAŠÁKEM. VĚŘME, ŽE
SE KLUCI POUČILI. 

PLZEŇSKÁ VIKTORIA
PODALA PROTI HRADCI TÝMOVÝ VÝKON.

STÁLO TO ZA TO. V TABULCE
UKAZUJE VŠEM ZÁDA.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY –– 2200.. kkoolloo:: Plzeň – Hradec Králové 1:0, Mladá Boleslav
– Ostrava 2:3, Slavia – Karviná 0:1, České Budějovice – Sparta 0:0, Jab-
lonec – Olomouc 1:0, Teplice – Bohemians 1905 1:0, zbylé dva zápasy
byly odloženy kvůli covidu.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1100 -- Beauguel (Plzeň), Jurečka (Slovácko), 99 -- Kuchta (Sla-
via), Bassey (České Budějovice), 88 -- Almási (Ostrava), 77 -- Lingr, Schranz
(oba Slavia), Ewerton (Mladá Boleslav), Jiří Klíma (Ostrava), Pulkrab, 66 --
Pešek (oba Sparta), Milan Škoda (Mladá Boleslav), Hála (Olomouc), Kuz-
manovič (Ostrava), Puškáč (Bohemians 1905), Poznar (Zlín), J. Rada, 55 --
Dvořák, Vlkanova (všichni Hradec Králové), González, Růsek, Chytil
(všichni Olomouc), Čvančara, Hložek (oba Sparta), Chramosta (Bohemi-
ans 1905), Mosquera (Plzeň), Tkáč (Zlín).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 88 -- Staněk (Plzeň), 77 -- Mandous (Slavia),
66 -- Nita (Sparta), Nguyen (Slovácko), 55 -- Fendrich (Hradec Králové),
Šeda (Mladá Boleslav), 44 -- Macík (Olomouc), Rakovan (Zlín), Knobloch
(Liberec), Hanuš (Jablonec), 33 -- O. Kolář (Slavia), Vorel (České Budějo-
vice).
r KKAARRTTYY:: V neúplném 20. kole udělili sudí 21 žlutých karet a nevylouči-
li nikoho. Celkem to od počátku ligy dělá 995 napomenutí a 33 vyloučení.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO -- ssoobboottaa 1122.. úúnnoorraa:: 1155..0000 Bohemians 1905 - Zlín, Libe-
rec - Pardubice, Hradec Králové - České Budějovice, 1188..0000 Ostrava –
Teplice, nneedděěllee 1133.. úúnnoorraa:: 1155..0000 Olomouc - Mladá Boleslav, Slovácko -
Slavia, Karviná - Jablonec, 1188..0000 Sparta - Plzeň. ((ssppoo))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Bajza

Buchta Havel

ChorýKlíma

Vondrášek Zelený

EkpaiKratochvíl KuzmanovičEwerthon

IDEÁLNÍ SESTAVA 20. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Jiří Klíma
Ostravský fotbalista prožil

vydařený návrat do Mladé Bole-
slavi, kde strávil minulé dvě sezo-
ny. Pětadvacetiletý útočník pomo-
hl Baníku ve 20. ligovém kole

dvěma góly k výhře 3:2 a k posunu na čtvrté
místo neúplné tabulky o skóre před Slovácko.
Klíma nastoupil v Lokotrans Aréně poprvé od svého letního přestupu
a po utkání připustil, že cítil zvýšenou motivaci. Na hrotu dostal na
úvod jarní části přednost před nejlepším střelcem týmu Ladislavem
Almásim, jako útočník číslo jedna se ale necítí. »Znám tu všechny lidi,
takže jsem se sem těšil. Byl jsem rád, že jsem hrál od začátku, v přípra-
vě jsem se cítil dobře. Měl jsem motivaci a vyšlo to,« uvedl Klíma.
»Jsme rádi, že jsme odčinili porážku (2:4) z generálky se Slavií. Něco
jsme si ukázat museli, to je jasné, ale nechtěli jsme z toho zase dělat
úplně vědu. Příprava u videa byla spíš směřovaná na Boleslav,« doplnil
bývalý hráč Jihlavy nebo Znojma, jenž se proti Mladé Boleslavi prosa-
dil z penalty a po závaru po rohovém kopu. Jeho druhá trefa z 50. minu-
ty byla vítězná. »Často jsem míval v minulosti problémy se zraněním,
tak jsem rád, že jsem přípravu absolvoval konečně celou. Cítím se
dobře,« řekl Klíma. ((ssppoo))

HVĚZDA 20. KOLA

HHooddnněě ssee rroozzeebbíírraalloo ppoo zzáávvěěrreeččnnéémm
hhvviizzdduu bbeezzbbrraannkkoovvéé uuttkkáánníí vv ČČeess--
kkýýcchh BBuudděějjoovviiccíícchh,, kkddee
hhoossttoovvaallaa SSppaarrttaa.. HHllaavvuu

vv ddllaanníícchh mměěll ddlloouuhhoo úúttooččnnííkk JJiihhoo--
ččeecchhůů OOnnddřřeejj MMiihháálliikk.. ČČttyyřřiiaaddvvaa--
cceettiilleettééhhoo hhrrááččee mmrrzzeelloo,, žžee zzaahhooddiill
mmoožžnnáá nneejjvvěěttššíí ššaannccii uuttkkáánníí..

»Musím říct, že jsme dva body
ztratili. Náš výkon nebyl špatný,
ale nepodařilo se nám vstřelit gól.
Takže kvůli tomu beru výsledek
jako ztrátu.«

Mihálik, který v Budějovicích
hostuje z Plzně, se dostal do dvou
nadějných příležitostí. Nejvíc si
vyčítal situaci ze 49. minuty, kdy sám před
sparťanskou brankou z voleje přestřelil.

»Nevím, co se stalo špatně. Asi jsem si v hlavě
až moc vybíral, kam chci střelu umístit, až jsem

ten balon netrefil tak, jak jsem
chtěl. Je to škoda, gól jsem měl
na kopačce.«

České Budějovice vstoupily do
jarní části nejvyšší soutěže se
změnami v sestavě. Jednou z nich
bylo, že právě Mihálik hrál na
hrotu útoku a Michal Škoda se
zatáhnul do zálohy. »Myslím si,
že si v tomhle postavení spolu
rozumíme, vyzkoušeli jsme si to
už v přípravném období. Oba
jsme vysocí a pro soupeře může-
me být tím pádem nepříjemní.

Ale musíme to prokazovat gólově, což se bohu-
žel proti Spartě nepovedlo.« ((rreedd))

1. Plzeň 20 16 2 2 37:13 50
2. Slavia 20 15 3 2 51:15 48
3. Sparta 20 14 4 2 46:22 46
4. Ostrava 20 11 6 3 44:27 39
5. Slovácko 19 12 3 4 38:22 39
6. Boleslav 20 8 2 10 31:31 26
7. Budějovice 20 7 5 8 26:30 26
8. Hradec 20 6 7 7 24:27 25
9. Liberec 19 7 3 9 17:25 24

10. Olomouc 20 5 7 8 31:29 22
11. Zlín 19 5 4 10 23:37 19
12. Jablonec 20 4 7 9 15:34 19
13. Bohemians 20 5 3 12 27:45 18
14. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17
15. Teplice 20 4 2 14 20:37 14
16. Karviná 20 1 5 14 17:36 8

Filip Pešán jméno gólmana, který nastoupí do utkání proti Dánům, tají. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Gól jsem měl na kopačce… Senegal porazil ve finále afrického Poháru náro-
dů Egypt v penaltovém rozstřelu 4:2. V normální
hrací době i po prodloužení skončil duel bez branek.
Senegalci, kteří prohráli finále v letech 2002 a 2019,
se z pěti penalt mýlili pouze v jednom případě, zatím-
co soupeř uspěl jen ve dvou pokusech ze čtyř. 

Mistrovství světa klubů v Abú Zabí - čtvrt-
finále: Al Hilál (Saúdská Arábie) - Al Džazíra (SAE)
6:1 (2:1). Branky: 36. Ighalo, 40. Pereira, 57. Kanú,
77. Davsárí, 88. Marega, 90.+2 Carrillo z pen. - 14.
Diaby. Al Hilál se v semifinále 9. února utká s Chel-
sea.

DDomácí nejvyšší ledová soutěž
pokračuje i během olympijského

turnaje. Dnes jsou na programu čtyři
dohrávky. TTEELLHH -- 1177..3300 4433.. kkoolloo:
České Budějovice – Vítkovice, Mladá
Boleslav – Kladno, 4400.. kkoolloo:: Karlovy
Vary – Třinec, 4444.. kkoolloo:: 1188..0000 Olo-
mouc – Litvínov. 5500.. kkoolloo:: Hradec Krá-
lové - Zlín 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).



Olympiáda má týmového ducha
JJeenn ttěěžžkkoo ssii llzzee ppřřeeddssttaavviitt,, ccoo

pprroožžíívváá vv ttěěcchhttoo ddnneecchh ssnnoowwbboo--
aarrddccrroossssaařřkkaa EEvvaa SSaammkkoovváá.. ZZlloo--
mmeenniinnyy oobboouu nnoohhoouu,, kkvvůůllii kkttee--

rrýýmm nneessttaarrttuujjee nnaa oollyymmppiijjsskkýýcchh hhrráácchh vv PPeekkiinngguu,,
nneeppoovvaažžuujjee zzaa ffaattáállnníí aa zznnaammeennaajjííccíí
kkoonneecc kkaarriiéérryy.. VVěěřříí,, žžee ssee uužž vv zzáávvěě--
rruu zziimmyy zznnoovvuu ppoossttaavvíí nnaa ssnnoowwbboo--
aarrdd aa hhnneedd vv ddaallššíí sseezzoonněě bbuuddee jjaakkoo
ddřříívv ssoouuppeeřřkkyy nnaa ttrraattii ppoorráážžeett..

»Nevidím to jako fatální a koneč-
né zranění, protože už jsem zažila
zranění dost, a vždycky jsem se
dokázala vrátit. Udělám pro to
maximum. Žádný sportovec by
nerad zakončoval svoje působení
zraněním. Na začátku sezony jsem
se cítila dobře, tak mi závodění
chybí.«

V úspěšný návrat věří i její trenér
MMaarreekk JJeellíínneekk. »Na začátku sezony
Evka jezdila nejlíp v životě a zažívala největší uspo-
kojení se svým výkonem. Doufám, že na to navážeme
a ještě něco ukážeme.«

Olympijská vítězka ze Soči 2014 se zranila 11. pro-
since při dojezdu závodu smíšených týmů v rakous-

kém Montafonu. Za cílem se české hvězdě »seklo«
prkno do sněhu. Původně se mluvilo o zlomenině kot-
níků, ale Samková vše upřesnila. »Nejde o kotníky,
ale o konce holenních kostí. Na pravé noze to trochu
zasahuje do kloubu, ale není to až tak blbá zlomenina.

Je to komplikované, ale naštěstí to je
nad kloubem, což může nasvědčovat
tomu, že třeba návrat pak bude lepší.«

Rekonvalescence probíhá úspěšně.
Nyní už Eva týden chodí bez berlí. 

Z olympijských her zatím moc
neviděla. Alespoň ve výsledcích sle-
dovala boj biatlonistky Markéty
Davidové a bude spolukomentovat
snowboardcross. Nevadí jí, že se bude
dívat na závod, v kterém měla být
favoritkou. »Nemá cenu se v tom
babrat, byla bych tam ráda, ale nesna-
žím se v tom pitvat a říkat si, co by
kdyby. To je zbytečný.«

Potěšilo ji, že si čeští sportovci při
slavnostním zahájení namalovali na roušky knírek,
který je jejím tradičním doplňkem na závodech.
»Viděla jsem to až zpětně a bylo to dojemný. Olympi-
áda má týmového ducha silnějšího než jakýkoli jiný
závod.« ((rreedd))

Poslední ránu nedává jen blbec…

Patnáctikilometrový závod
vyhrála Denise Herrmannová
z Německa o 9,4 sekundy před
Anais Chevalierovou-Boucheto-
vou z Francie. Bronz získala i se
dvěma trestnými minutami
Marte Olsbuová Röiselandová.
Na vítězku, která také jednou na
střelnici chybovala stejně jako
druhá Francouzka, ztratila Davi-
dová 31,9 sekundy. Úřadující
olympijská šampionka v této
disciplíně Hanna Öbergová ze

Švédska obsadila po třech stře-
leckých omylech šestnácté
místo.

Lucie Charvátová byla se
dvěma trestnými minutami
devatenáctá, Jessica Jislová
obsadila 27. místo a debutantka
Tereza Voborníková skončila na
34. příčce.

Davidová do vytrvalostního
závodu vstupovala z pozice svě-
tové šampionky a čerstvé drži-
telky malého křišťálového glóbu
za Světový pohár. Ve smíšené
štafetě doplatila na nedostatečně

připravené lyže, tentokrát se
díky osmému nejrychlejšímu
běhu držela od začátku na čel-
ných příčkách. »Běželo se mi
trochu lépe než ve štafetě, ale
žádná sláva to nebyla. Musela
jsem vytěsnit myšlenky z minu-
lého závodu, ale moje psychické
rozpoložení je teď nahoru dolů.
Bylo těžké se připravit.«

A hlavní téma - osudná
poslední dvacátá rána!? Vedle
slabšího větru nebyly oproti pře-

dešlým dnům
v horském
středisku ani
tak kruté
mrazy, i když
i tak bylo při-

bližně -15 stupňů Celsia. »Na
poslední položku jsem přijížděla
už s dost zmrzlými prsty. Určitě
bylo tepleji než na štafetu, ale na
konci už to taky byla taková
hrana. Nemělo to ale (na střelbu)
vliv, projevilo by se to dříve.
Vzpomněla jsem si na Jindru
Šikolu (bývalého trenéra), který
říkal, že poslední ránu nedává
jen blbec, a zvláště, když je to
dvacátá rána. Bohužel. Nemys-
lím, že by mi něco před tou
poslední ranou proběhlo hlavou.
Podle mě byla ta střela nahoře.

Moje chyba, ale ne že bych byla
nervózní. Přejela jsem to, neza-
stavila jsem na terči. To jsou
moje klasické chyby, které jsou
většinou nahoře. Už je dělám
míň často, ale pořád je dělám.« 

Markéta pochopitelně věděla,
že jede o medaile. »Hlásili mi
to, ale říkala jsem si, že je tam

ještě spousta závodnic. Přece
jenom, měla jsem patnáctku,«
poukázala na nízké startovní
číslo. Zpětně odmítla, že by se
na chybě při poslední střelbě
projevil zvyšující se tlak a mož-
nost životního úspěchu.
»Nemyslím si, že by mě ovliv-
nilo to, že jsme věděla, že

musím dát nulu. Myslím si, že
to byla jenom moje chyba.
Mrzí mě to. Ale mohlo to
dopadnout ještě hůř. Myslím,
že jsem podala dobrý výkon
a že všichni chtěli medaili. Já
jsem ji chtěla taky. Bohužel to
nestačilo.« 

Markéta Davidová tak přišla

o možnost stát se po Ondřeji
Moravcovi, Gabriele Soukalové,
Jaroslavu Soukupovi, Michalu
Krčmářovi a Veronice Vítkové
šestou medailistkou v indivi-
duálním biatlonovém závodě na
olympijských hrách. Další šanci
bude mít v pátečním sprintu.

((rreedd))

Pacina: Nikdo nám nic nedaruje
ČČeesskkéé hhookkeejjiissttkkyy nneeččeekkaanněě

pprroohhrráállyy nnaa oollyymmppiijjsskkýýcchh
hhrráácchh vv PPeekkiinngguu ss DDáánnsskkeemm
22::33 aa ttrreennéérr TToommáášš PPaacciinnaa bbyyll
zz jjeejjiicchh vvýýkkoonnuu zzkkllaammaannýý..
RReepprreezzeennttaannttkkyy ppooddllee jjeehhoo
sslloovv nneeppooddaallyy vvýýkkoonn hhooddnnýý
vvýýzznnaammuu ttuurrnnaajjee.. VVěěřříí vvššaakk,,
žžee ddnneess ((0099..4400 SSEEČČ)) pprroottii
JJaappoonnsskkuu bbuuddoouu hhrráátt mmnnoohheemm
llééppee aa zzaajjiissttíí ssii ppoossttuupp ddoo
ččttvvrrttffiinnáállee..

»Byl jsem velice zklamaný
naším výkonem. Začali jsme
hrát individuálně a roztahaně
po celém ledě. Nedrželi jsme
se naší hry a naší identity. Pří-

stup k utkání nebyl takový, na
jakém jsme se dohodli.«

Přitom Pacina se svými asi-

stenty hráčky upozorňoval, že
nesmějí Dánky podcenit. »Že
tady nejsou nadarmo, už jsme
s nimi jednou prohráli. Že
budou fantasticky připravené
a že budou fantasticky bránit,
takže nemůžeme hrát na dlou-
hé přihrávky. A pak se nedaří,
jedna věc se nabaluje na dru-
hou a pak už je pozdě. Nikdo
neví, kam má jet. Všechno
jsme tlačili silově, vůlí.«

Přestože se zápas pro jeho
tým nevyvíjel dobře, o přestáv-
kách hlas nezvyšoval. »Dostá-
vali jsme se do křeče. Holky
nejsou dost zkušené, aby si

s takovou
situací poradi-
ly. Potřebova-
ly by klid
k obratu. Já
jsem na ně

nekřičel ani jsem jim nenadá-
val. Jen jsem řekl, co se na ledě
děje.«

Pacina přiznal, že český tým
je stále nevyzrálý. »Pořád ještě
úplně dobře nevíme, jak se jde
vyrovnaně od vítězství k vítěz-
ství. Nesmíme si myslet, že

nám někdo něco daruje. A že
můžeme vyhrát, když se holky
zkusí prosadit samostatně.
Jsme dobrý tým pouze v tom
případě, že držíme pohroma-

dě, kombinujeme, podporuje-
me se. Jakmile stojíme a jsme
roztahaní po celém hřišti,
neporazíme nikoho, ani něko-
ho ze skupiny B.«

Hokejistky se ale z nečekané-
ho nezdaru musejí rychle okle-
pat, už dnes je čeká závěrečný
zápas skupiny s Japonskem.
»Holkám nemusím vůbec nic
říkat. Prohráli jsme s nejslabším
soupeřem na olympiádě před
miliony a miliony lidí na celém
světě. Podali jsme výkon, který
není hodný olympiády.«

Pacina věří, že další utkání
bude mnohem lepší. »Teď
neřeším, na koho případně
narazíme ve čtvrtfinále, proto-
že jsme podali velice podprů-
měrný výkon. Záleží, jakou
odpověď na něj dáme. Co
najdeme ve své duši, ve svém
srdci. Moje dosavadní zkuše-
nosti s holkami mi napovídají,
že dnes podají výborný
výkon.« ((rreedd))

TTaakk kkoommeennttoovvaallaa bbiiaattlloonniissttkkaa MMaarrkkééttaa DDaavviiddoovváá
ssvvoouu ppoosslleeddnníí rráánnuu mmiimmoo,, kktteerroouu ppřřiiššllaa nnaa oollyymmppiijj--
sskkýýcchh hhrráácchh oo vvííttěězzssttvvíí vvee vvyyttrrvvaalloossttnníímm zzáávvoodděě..
PPěěttaaddvvaacceettiilleettáá mmiissttrryynněě ssvvěěttaa vv ttééttoo ddiisscciippllíínněě aattaa--
kkoovvaallaa ppoo rryycchhlléémm bběěhhuu aa 1199 sseessttřřeelleennýýcchh tteerrččíícchh

hhiissttoorriicckkéé zzllaattoo,, ppřřii zzáávvěěrreeččnnéémm ppookkuussuu aallee mmiinnuullaa,, ddoossttaallaa
ttrreessttnnoouu mmiinnuuttuu aa pprrooppaaddllaa ssee nnaa ššeessttéé mmííssttoo..

Markéta Davidová vzala svůj neúspěšný boj o medaile sportovně. »Mohlo to dopadnout ještě hůř.«  FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Vítězný gól Dánky Silke Gludové hned na začátku poslední třetiny.  FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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NEČEKANÁ PROHRA
S DÁNKAMI BY MĚLA

BÝT PRO ČESKÝ VÝBĚR
PONAUČENÍM.

České smíšené družstvo ve
skoku na lyžích skončilo sedmé (Klára Ulri-
chová, Čestmír Kožíšek, Karolína Indráčko-
vá, Roman Koudelka). Jasně vyhrálo Slo-
vinsko před Ruskem a Kanadou.

Tomáš a Zuzana Paulovi skončili
v turnaji curlingu smíšených dvojic šestí.
S Pekingem se manželé rozloučili vítěz-
stvím 8:6 nad domácí Čínou. (celková
bilance čtyři výhry, pět porážek). 

Rychlobruslařka Ireen Wüstová má třetí
olympijské zlato ze závodu na 1500 metrů
(2010, 2018). České reprezentantce Nikole
Zdráhalové se nedařilo a skončila až jedna-
dvacátá.

Hokejistky Kanady porazily v duelu
základní skupiny A Rusko 6:1. Zápas začal
s hodinovým odkladem, protože ruský tým

údajně nedodal výsledky testů na
koronavirus. Oba celky potom nastoupily
s respirátory.

Rakouský sáňkař Yannick Müller si
při včerejším tréninku zlomil ruku a spolu
s partnerem Arminem Frauscherem přijde
o start v zítřejším závodě dvojic. 

Italská rychlobruslařka Arianna Fon-
tanaová obhájila zlato na 500 metrů na krát-
ké dráze a svou sbírku medailí rozšířila
o desátý cenný kov. Česká zástupkyně
Michaela Hrůzová byla klasifikována na 
24. místě.

Dvojnásobný olympijský vítěz v kraso-
bruslení Juzuru Hanju poprvé trénoval
v dějišti her. Znovu potvrdil, že se chce
pokusit o čtverný axel, který dosud žádný
závodník neskočil.

PANDY PING A ŠUEJ ZASLECHLY

22..1155 krasobruslení - krátký program muži (Březina),, 33..4400 snowbo-
arding - paralelní obří slalom ženy - kvalifikace (Ledecká, Maděrová), 44..0000 sjezdové
lyžování - super-G muži (Zabystřan), 99..0000 běh na lyžích - sprint volně ženy a muži - kva-
lifikace (Novák, Pechoušek, Šeller, Černý, Hynčicová, Beranová, Holíková, Janatová),
99..3300 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Krčmář, Štvrtecký, Karlík, Žemlička), 99..4400
hokej - ženy: Japonsko - Česko, 1122..5500 saně ženy - 3. a 4. jízda (Čežíková). Dnes se bude
rozdělovat deset sad medailí.

ČESKÉ DRESY V PEKINGU

České reprezentantky se radují s postupu do čtvrtfinále. Prohrály
sice s Dánskem 2:3, ale definitivní účast v play off jim zajistila

následná porážka domácí Číny se Švédskem 1:2. Svěřenkyně kouče
Tomáše Paciny tak budou v dnešním závěrečném utkání s Japonskem
usilovat o první místo. K posunu potřebují vyhrát. Potom by se ve
čtvrtfinále vyhnuly favorizovaným týmům Kanady a USA.

ČČeesskkoo -- DDáánnsskkoo 22::33 (1:1,
1:1, 0:1). BBrraannkkyy:: 6. Tejralo-
vá, 24. Mrázová - 10. Jakob-
senová, 25. Weisová, 41.
Gludová (Jakobsenová).
VVyylloouuččeenníí:: 4:6. VVyyuužžiittíí:: 0:1. 

1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7
2. Česko 3 2 0 0 1 8:5 6
3. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5
4. Švédsko 3 1 0 0 2 4:7 3
5. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3

MARKÉTA POTVRDILA
ŠESTÝM MÍSTEM SVÉ

NEJVYŠŠÍ AMBICE. KE
STUPÍNKŮM CHYBĚLO MÁLO.
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