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PPřřiinnááššíímmee vváámm ddaallššíí pprraavviiddeellnnýý ddííll
ssoouuhhrrnnuu ttýýddeennnníícchh iinnffoorrmmaaccíí,, nnaazzvvaa--
nnééhhoo BBEEZZ OOBBAALLUU ss KKaatteeřřiinnoouu
KKoonneeččnnoouu,, ddnneess zzeejjmméénnaa oo rruusskkoo--
uukkrraajjiinnsskkéémm kkoonnfflliikkttuu,, aallee ii oo nnaassttoo--
lleenníí nnaarraattiivvuu kkoolleekkttiivvnníí vviinnyy aa kkmmoott--
rroovvssttvvíí vv OODDSS..
Vážení čtenáři Haló novin,

všude okolo nás se valí zprávy
z rusko-ukrajinského konfliktu. Já si
k tomu dovolím čtyři poznámky:

ZZaa pprrvvéé – KSČM, stejně jako celá
řada komunistických stran na celém
světě, odsoudila vojenské řešení kon-
fliktu. Stejně jako jsme odsuzovali to,
co se na Ukrajině od roku 2014 dělo;
stejně jako jsme odsuzovali vojenské
ataky v Jugoslávii, Iráku, Afghánistá-
nu, Libyi, Sýrii i jinde.

ZZaa ddrruuhhéé – při každém mém vyjá-
dření jsem konfrontována s tím, že
nejdu ruku v ruce s mainstreamem
a nehoruji pro dodávky zbraní za
stovky milionů z ČR a miliardy z EU.
Skutečně jsem toho názoru, že více
zbraní nerovná se cesta k míru.
I malé dítě přece ví, že požár nesmí
hasit benzínem. A to přesně podle mě
dodávky zbraní do místa konfliktu
dělají. Bohužel KSČM toto prosazu-
je jako jediná. Všechny ostatní strany
jsou pro masivní zbrojení a přidávání
desítek miliard na vojenský rozpočet.

ZZaa ttřřeettíí – velmi mne překvapilo
prohlášení nejvyššího státního
zástupce IIggoorraa SSttřříížžee, aby si Češi
dávali pozor na to, co říkají a píšou.
A ptám se, proč podobný text nevy-
dalo nejvyšší státní zastupitelství

i v jiných případech? Už jsem jmeno-
vala – například při napadení Libye,
Sýrie, nebo třeba při útoku USA na
íránského generála před dvěma lety.

A naprosto souhlasím s textem
otevřeného dopisu advokáta JJiinnddřřii--

cchhaa RRaajjcchhllaa, v němž mj. stojí: »Coby
občan této země jsem hluboce znepo-
kojen a coby advokát s více než dva-
cetiletou praxí jsem zcela šokován
Vaším veřejným prohlášením, či
spíše výhrůžkou, že orgány činné
v trestním řízení jsou připraveny
monitorovat a následně trestně stíhat
veřejné projevy podpory či souhlasu
s útokem Ruské federace na Ukrajinu
ze strany občanů České republiky.

Všechna státní zastupitelství totiž ze
zákona musí vždy a za všech okol-
ností zůstat zcela apolitickými
a měřit všem stejným metrem, bez
ohledu na to, jaká je oficiální politika
aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší

státní zastupitelství by se tímto impe-
rativem mělo řídit ještě důsledněji.

Ač nejsem naivní a jsem si vědom,
že ne vždy tomu tak po roce 1989 bylo,
nezaregistroval jsem jediný případ, kdy
by se hlava prokuratury naší země
takto otevřeně propůjčila oficiální
vládní a stranické linii a veřejně pohro-
zila občanům naší země kriminalizací
veřejného projevu jejich svobodného
názoru. Váš krok považuji za flagrant-

ní porušení Vaší povinnosti jednat
vždy a za všech okolností nestranně
a bez ovlivnění ze strany vrcholných
politických představitelů této země.

Současný vojenský konflikt na
Ukrajině představuje bezesporu
nesmírnou tragédii pro místní obyva-

tele a v konečném důsledku i pro
Evropu a celý svět. Nicméně názory
na příčiny jeho vzniku a míry zavině-
ní jednotlivých stran, jež se jej účast-
ní, se mohou naprosto zásadně lišit
dle úhlu pohledu každého jednoho
člověka dle jeho vlastních zkušeností
a osobních, často vysoce emocionál-
ních prožitků.

Jistě si všichni, včetně Vás, doká-
žeme představit, že pro ty osoby,
jejichž známí, přátelé, či dokonce
členové rodiny z řad ukrajinské
národnosti byli po vstupu vojsk
Ruské federace zraněni či usmrceni,
budou považovat tento akt za vojen-
skou agresi a prezidenta Vladimira
Putina za válečného zločince. Avšak
stejně tak jistě existují lidé, jejichž
známí, přátelé či příbuzní z řad ruské
národnosti byli zraněni či usmrceni
při ukrajinsko-ruských konfliktech
v období před zahájením této válečné
operace, kteří budou krok ruské stra-
ny vnímat jako zcela důvodný
a budou jej veřejně obhajovat.

Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé
představují společenské nebezpečí pro
naše spoluobčany a že je Vaším úko-
lem tyto lidi vyhledávat a trestně stí-
hat? Jsem bytostně zvědav, zda budete
s ohledem na požadavek rovnosti obča-
nů před zákonem podobně trestně stí-

hat osoby schvalující invazi vojsk
USA do Iráku v roce 2003 pod dnes
prokazatelně vědomě falešnou
záminkou o existenci zbraní hro-
madného ničení na území tohoto
státu. Nebo snad není válka jako

válka a jeden ukrajinský život má jinou
cenu než život irácký?«

ZZaa ččttvvrrttéé - poslední poznámka smě-
řuje k děsivé rusofobii, která se vze-
dmula. Rozumím planoucím emocím,
které nyní řada lidí v České republice
pociťuje. Právě těmito emocemi
bychom si ale neměli bez ohledu na
vyhrocenost situace nechat zatemňovat
úsudek a pokaždé bychom měli jednat
tak, jak nám morální kompas radí bez
ohledu na vášně, které stávající tragic-
ká situace na Ukrajině budí. Některé
projevy rusofobie v reakci na rusko-
ukrajinský konflikt v posledních dnech
jsou totiž už značně přes čáru a na mysl
přichází několik děsivých paralel, které
by měly raději zůstat spát v minulosti.
Ani současná ruská agrese by neměla
vést k přepisování historie a k cíleným
útokům vůči celému ruskému národu,
obzvlášť v případech, jsou-li adresáty
těchto útoků ruští občané, kteří na
nastalé situaci nenesou žádný díl viny
a nijak se na ní nepřičinili.

(Pokračování na str. 2)
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KROMĚ KSČM JSOU VŠECHNY
OSTATNÍ STRANY PRO MASIVNÍ

ZBROJENÍ A PŘIDÁVÁNÍ DESÍTEK
MILIARD NA VOJENSKÝ ROZPOČET.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO



Dobrovolníci třídili a nakládali v Českých Budějovicích humanitární pomoc pro Ukrajinu. Do sběrného místa v Nemanicích se sjelo
téměř 400 osobních vozů. FFOOTTOO -- ČČTTKK//VVááccllaavv PPAANNCCEERR

Peníze do zdravotnictví je třeba navyšovat
KKvvůůllii zzmmrraazzeenníí ppllaatteebb zzaa ssttááttnníí

ppoojjiiššttěěnnccee nnaa llooňňsskkéé úúrroovvnnii ooččeekkáávváá
lleettooss VVššeeoobbeeccnnáá zzddrraavvoottnníí ppoojjiiššťťoovvnnaa
((VVZZPP)) oo ppěětt mmiilliiaarrdd kkoorruunn vvyyššššíí
sscchhooddeekk.. PPůůvvooddnněě pplláánnoovvaallaa sscchhooddeekk
55,,99 mmiilliiaarrddyy kkoorruunn,, nnyynníí pprraaccuujjee
ss ppřřeeddppookkllááddaannýýmm ddeeffiicciitteemm 1111 mmii--
lliiaarrdd kkoorruunn,, kktteerrýý ppookkrryyjjee zzee ssvvýýcchh
rreezzeerrvv.. 

Ředitel VZP ZZddeenněěkk KKaabbáátteekk
uvedl, že díky asi o 3,5 procenta vyš-
šímu výběru pojistného skončilo loň-
ské hospodaření pojišťovny lépe, než
očekávala. VZP předpokládala, že
loňský rok uzavře s deficitem 9,5
mld. Kč, ale konečný výsledek zřej-
mě bude minus čtyři miliardy. Zůsta-
tek na běžném účtu tak ke konci roku
2021 činil necelých 12 miliard korun.

Minulá vláda zvýšila od ledna
letošního roku platby za děti, seniory
a nezaměstnané o 200 korun na 1967
korun za měsíc. Nynější kabinet ale
minulý týden schválil zákon, podle
kterého se od 1. července odváděná
částka sníží na 1567 Kč tak, aby prů-
měr za celý rok dosahoval loňské
úrovně. Zmrazením plateb kabinet
ušetří asi 14 miliard korun.

Z celkové uspořené částky by měl
být dopad do rozpočtu VZP minus
osm miliard. »Makroekonomické
predikce ale vypadají optimističtěji,

zlepšují se nám parametry pro příj-
movou část,« konstatoval Kabátek.
Podle něj tak bude zmrazení plateb
znamenat výpadek příjmů ve výši pět
miliard korun, o což se tedy navýší
i letošní plánovaný schodek. »Teď po
zohlednění všech těch parametric-
kých změn pracujeme se saldem
zhruba minus 11 miliard korun,«
doplnil. Na konci roku by tak VZP na
běžném účtu měla mít asi miliardu
korun.

Solidarita je pro pravici
sprosté slovo

S postupem vlády nesouhlasí
odborná mluvčí KSČM pro resort
zdravotnictví SSooňňaa MMaarrkkoovváá. »I když
se zdravotnictví v posledních ‚covi-
dových‘ letech stalo ještě důležitěj-
ším než v minulosti, současná vládní
koalice opakovaně prokazuje svoji
nekompetentnost v řízení, chaotičnost
v přijímaných opatřeních a zoufalou
personální politiku,« řekla našemu
listu. Svědčí o tom podle ní už samot-
ná nominace na ministra zdravotnic-
tví. VVllaassttiimmiill VVáálleekk (TOP 09) podle
Markové svými výroky a činy sebe
zesměšňuje a pacienty naplňuje oba-
vami. »Celá koalice pod vedením
ODS už stačila poplivat své vlastní

programové prohlášení v oblasti sta-
bilizace finančních prostředků ve
zdravotnictví, když ostudně zmrazila
platby za státní pojištěnce a záměrně
připravila tento těžce zkoušený resort
o více než 14 mld. Kč. Potvrzuje tak,
že jim nejde o pacienty a potřebnou
solidaritu zdravých
s nemocnými, nýbrž o to,
aby si chybějící peníze
dodali pacienti ze svých
kapes,« tvrdí odborná mluv-
čí KSČM. Navyšování
veřejných finančních prostředků do
zdravotnictví je podle ní nezbytné
vždy a v době přetrvávající koronavi-
rové krize dvojnásob, protože nákla-
dy zákonitě stoupají i v důsledku
kvalitnější léčby, inovativních léků,
civilizačních chorob a stárnutí obyva-
telstva. »Mnoho potřebné péče bylo
poslední dva roky odloženo a pokud
nechceme ještě více ohrozit zdraví
a životy pacientů, je třeba peníze
navyšovat ne ‚mrazit‘. To ale asociál-
ní pravici ODS, TOP 09, KDU-ČSL,
STAN a Pirátů vůbec nezajímá. Soli-
daritu považují za sprosté slovo,«
uvedla Marková. 

VZP počítá s tím, že letos dostojí
všem svým závazkům vůči smluvním
partnerům včetně závazků, které jsou
nad rámec úhradové vyhlášky.

»Budeme to plně krýt z našich
rezerv,« dodal Kabátek.

Válek minulý týden ČTK řekl, že
od příštího roku chystá automatickou
valorizaci těchto plateb. Svaz zdra-
votních pojišťoven, který sdružuje
šest zbývajících pojišťoven s asi 4,7

milionu pojištěnců, už uvedl, že
pokud se platby příští rok nenavýší,
bude nezbytné snížit úhrady poskyto-
vatelům zdravotní péče.

Marková v této souvislosti podo-
tkla, že rezervy zdravotních pojišťo-
ven se mohou brzy vyčerpat. »Zdra-
votnická zařízení i pacienti se tak
ocitají ve velké nejistotě. Příslibu
Válka o pravidelné valorizaci od
příštího roku nevěřím. Pětikoalice
totiž opakovaně prokazuje, že ‚sli-
bem nezarmoutíš‘ a skutečnost může
být úplně jiná,« dodala.

Kalousek ve vedení Správní
rady VZP je výsměch

Správní rada VZP, která se včera
sešla poprvé v novém složení, si zvo-

lila nové vedení. Předsedou byl zvo-
len poslanec a lékař Tom Philipp
(KDU-ČSL). Místopředsedou bude
bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalou-
sek. Dalšími místopředsedkyněmi se
staly náměstkyně hejtmana Pardubic-
kého kraje Michaela Matoušková

(STAN) a poslan-
kyně ANO Věra
Adámková, která
správní radu vedla
v minulém období. 

» P o s l a n e c
a bývalý náměstek ministra zdravot-
nictví Tom Philipp je fundovaný ve
svém oboru a předpokládám, že bude
ve funkci předsedy SR VZP této insti-
tuci prospěšný. O panu Kalouskovi si
to ale rozhodně nemyslím. Zdravot-
nictví nerozumí a svoji asociálnost
v minulosti opakovaně prokázal.
Takového člověka ve vedení největší
zdravotní pojišťovny považuji za výs-
měch,« okomentovala včerejší volbu
Marková, která byla členkou správní
rady v minulém volebním období.

Ze 30 členů správní rady VZP volí
Sněmovna 20, deset jmenuje vláda.
Z 20 členů volených dolní komorou
mají koalice Spolu a hnutí ANO
shodně sedm zástupců, čtyři jsou za
koalici Pirátů a Starostů a dva za
SPD. ((jjaadd))

Proč si Češi mají dávat pozor, co říkají...
(Dokončení ze str. 1)

Kolektivní vina
Za jeden z takových projevů pova-

žuji například facebookový status
pražského zastupitele za TOP 09
a profesora z Vysoké školy ekono-
mické, Martina Dlouhého, který
vyzval k bojkotu ruských studentů na
českých školách. Pan Dlouhý ve
svém statusu označil výuku studentů
nepřátelského státu za morálně nepři-
jatelnou, pro mě je to naopak snaha
o nastolení narativu kolektivní viny,
která je morálním dnem a něčím, co
ve vysokoškolském prostředí v roce
2022 opravdu nemá co dělat.

Bohužel však nešlo o ojedinělý
přestřel a podobných projevů se ve
veřejném prostoru v uplynulém
týdnu objevilo nepočítaně. A to
nejen v podání konkrétních jednot-
livců, ale bohužel i v případě ofici-
álních stanovisek institucí, u kte-
rých bych v dané situaci obzvlášť
čekala, že svými kroky budou nabá-
dat především k míru – nikoliv pod-
něcovat posilování pocitu kolektivní
viny. Například přerušení spoluprá-
ce Masarykovy univerzity s ruskými

univerzitami je pro mě zcela nepo-
chopitelným krokem, který se ve
svém důsledku dotkne především
lidí, kteří se situací na Ukrajině
nemají vůbec nic společného.
Kromě akademické obce lze najít
podobné projevy společenské hyste-
rie dokonce ve zdravotnictví, kde
některá zdravotnická zařízení odmí-
tají ošetřovat pacienty s ruským
občanstvím v případě, odmítnou-li
podepsat nesouhlas s ruskou invazí
na Ukrajinu. Takovéto projevy dis-
kriminace by na akademické ani
lékařské půdě neměly mít v civili-
zovaném světě svoje místo a je
potřeba je odsoudit za každé situa-
ce, ať už jsou namířené proti komu-
koliv.

Projevem nesmyslné celospolečen-
ské hysterie jsou také návrhy na pře-
jmenovávání hotelů, ničení památní-
ků rudoarmějců, nebo dokonce niče-
ní majetku a vandalství na organizač-
ních jednotkách KSČM, ačkoliv se
sama dlouhodobě veřejně vyslovuji
pro mírové řešení celého konfliktu.
Ze srdce vás všechny žádám a pro-
sím, zkusme se i nyní ve vypjatých
chvílích chovat za každé situace tak,

abychom se jednou, až se budeme
ohlížet zpět, nemuseli za své jednání
stydět.

Znovu Turów
Mezi všemi prohlášeními předsta-

vitelů české vlády, které místo snahy
o tlumení emocí spíše přilévají olej
do ohně, by se ale neměly zcela ztra-
tit další skutečnosti, které se u nás na
politické scéně odehrály.

Pravicová asociální vláda Petra
Fialy totiž i v uplynulém týdnu pro-
kázala svou bezbřehou aroganci
a znovu jasně demonstrovala, že po
volbách a při korytech již necítí
potřebu se komukoliv s čímkoliv zpo-
vídat. Přes výzvy KSČM, opozice,
ale i spousty zástupců veřejnosti,
odmítla vláda schválit program schů-
ze Sněmovny, dle kterého by musela
veřejně vysvětlit okolnosti a načaso-
vání podepsání pro Českou republiku
zcela nevýhodné smlouvy o dole
Turów. Smlouvy, kterou i ekologické
organizace, dlouhodobě se tématem
Turówa zabývající, označují za skan-
dální. Českým občanům tak nezbývá
nic jiného než nyní věřit Markétě
Pekarové Adamové, která ještě před

nedávnem označovala finanční kom-
penzace za důl Turów za směšné, aby
ty stejné kompenzace, tajně a rychle
schválené, před veřejností utajované,
nyní ve svých facebookových statu-
sech vyzdvihovala. Chápu, že takové
názorové veletoče se vysvětlují dost
těžko, a proto je prostě snazší se jaké-
koliv obhajobě před lidmi ve Sně-
movně vyhnout. 

Kmotrovství v ODS
Na povrch vyplavala také další

ukázka kmotrovství u ODS, která
znovu dokazuje, že i s novými tváře-
mi v čele jde o stranu se stejnými
praktikami, jako v dobách její největ-
ší slávy za Topolánka a Nečase. Nová
kauza se týká oblíbeného přírodního
areálu s vodní nádrží Džbán, kterou
Pražané dlouhodobě hojně využívají
v letních měsících ke koupání
a rekreaci. Navzdory memorandu
o bezúplatném převodu státního
majetku na město, pod kterým byli
podepsáni současní pražští politici
ODS, totiž v roce 2012 došlo k jeho
dražbě. Dále už se dá pokračování
příběhu v režii ODS snadno domys-
let. Dražba pozemku o 180 tisících

metrů čtverečních nebyla zveřejněna
na úřední desce, proběhla zcela náho-
dou těsně před Vánoci a pozemky
koupila firma Molepo, registrovaná
v daňovém ráji bez dohledatelného
záznamu o jejích majitelích, u kte-
rých se později investigativním novi-
nářům podařilo prokázat jasnou
vazbu na další představitele ODS.
Letos tak Džbán podle všeho už
nebude sloužit veřejnosti ke koupání
z důvodů plánované developerské
výstavby bytů, které si stejně zase
nikdo z běžných občanů nebude moct
dovolit a skončí tak v rukou speku-
lantů s nemovitostmi. Nic na tom
zjevně nezmění ani devět tisíc podpi-
sů pod peticí, která žádá zachování
rekreačního charakteru místa a zpět-
né vykoupení pozemků do veřejného
vlastnictví. Krásná ukázka praxe
zacházení s veřejným majetkem
v podání vládnoucí ODS.

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.

REINFEKCÍ JE SKORO
30 TISÍC

SSttááttnníí zzddrraavvoottnníí úússttaavv ((SSZZÚÚ)) eevviidduujjee oodd zzaaččááttkkuu eeppii--
ddeemmiiee kkoorroonnaavviirruu ddoo kkoonnccee lleeddnnaa ppřřeess 2288 330000 ppřřííppaaddůů
rreeiinnffeekkccíí.. ZZ nniicchh 5577 pprroocceenntt bbyylloo zzaa lleeddeenn 22002222,, kkddyy
ČČeesskkoouu rreeppuubblliikkuu zzaassááhhllaa vvllnnaa vvaarriiaannttyy oommiikkrroonn,, ppřřeedd
kktteerroouu mméénněě cchhrráánníí ddřříívvee pprroodděěllaannáá iinnffeekkccee..

SZÚ o tom informoval v tiskové zprávě. Za reinfek-
ci ústav označuje jen obě pozitivity s příznaky nákazy,
které dělí nejméně 60 dní. Evidovaných opakovaných
nákaz, které nejsou posuzované podle těchto přísněj-
ších kritérií, bylo podle dat ministerstva zdravotnictví
do soboty téměř 200 000.

»Za prokázanou reinfekci je považováno opakované,
potvrzené, symptomatické onemocnění COVID-19,
kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo
60 nebo více dnů. U většiny opakovaných onemocnění
byl ovšem odstup mezi epizodami podstatně delší,«
uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních
nemocí SZÚ JJaann KKyynnččll. Medián intervalu mezi nákaza-
mi byl podle něj 356 dní.

Celkově eviduje Informační systém pro infekční
nemoci za téměř dva roky od prvních případů více než
tři miliony pozitivních testů. Opakovaně pozitivní test
mělo dosud téměř 200 000 lidí, reinfekcí podle mezi-
národních kritérií s příznaky v obou případech evido-
val SZÚ do konce ledna 28 341. Za první měsíc roku
2022 jich bylo 16 347.

»Identifikovali jsme také dalších více než 27 000
případů možných reinfekcí COVID-19, u nichž ale
minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bez-
příznakově. U dalších 65 915 nejasných případů,
z nichž více než 80 procent bylo zaznamenáno během
ledna 2022, validace nadále probíhá,« dodal Kynčl.
Skokový nárůst podle něj souvisí s nakažlivější varian-
tou omikron.

Zatímco v loňském roce byl medián věku opakova-
ně nakažených osob 30 let, za leden to bylo 19 let. 

((cciikk))
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VLÁDNÍ KOALICE OPAKOVANĚ PROKAZUJE
SVOJI NEKOMPETENTNOST V ŘÍZENÍ, 

CHAOTIČNOST V PŘIJÍMANÝCH OPATŘE-
NÍCH A ZOUFALOU PERSONÁLNÍ POLITIKU.



POLICISTÉ MÍŘÍ
NA SLOVENSKO

ČČeesskkáá rreeppuubblliikkaa vvyyššllee nnaa žžááddoosstt sslloovveennsskkéé ppoollii--
cciiee nnaa sslloovveennsskkoo--uukkrraajjiinnsskkoouu hhrraanniiccii 5500 ppoolliicciissttůů..
JJeejjiicchh úúkkoolleemm bbuuddee ppoommááhhaatt ppřřii rreeggiissttrraaccii oossoobb
ppřřeekkrraaččuujjííccíícchh hhrraanniiccii,, uuvveeddllaa ppoolliicciiee..

Kvůli bezpečnosti nebude policie zveřejňovat
detaily o přepravě českého kontingentu. Ministr
vnitra VVíítt RRaakkuuššaann (STAN) ČTK sdělil, že policisté
by měli odjet dnes. »Slovensko oficiálně požádalo
o policejní pomoc, zítra (v úterý) by měl odjet kon-
tingent čítající 50 policistů,« uvedl Rakušan.
Ministr dříve opakovaně informoval o dohodě se
Slovenskem, že na případnou žádost ČR své poli-
cisty do sousední země vyšle. »Úkolem policistů
bude pomáhat při registraci osob překračujících
státní hranici,« doplnila dnes policie.

Slovenské ministerstvo vnitra včera informovalo,
že požádá unijní agenturu Frontex o pomoc při
ochraně své 98 kilometrů dlouhé hranice s Ukraji-
nou, která je také vnější hranicí EU a schengenské-
ho prostoru. Bratislava minulý týden vyčlenila
1500 vojáků na pomoc policistům na slovensko-
ukrajinské hranici.

Od čtvrtka, kdy ruská armáda zahájila speciální
operaci, přešlo na Slovensko přes společnou hrani-
ci více než 30 000 Ukrajinců. Počty každým dnem
stoupají a na hraničních přechodech se čeká až 12
hodin, podle slovenské policie odbavování lidí zpo-
malují kontroly na ukrajinské straně. Ze strany
ukrajinských uprchlíků zatím není podle sloven-
ských úřadů velký zájem o ubytování na Slovensku,
většina pokračuje za rodinou.

České ministerstvo vnitra kvůli situaci na Ukraji-
ně již dříve připravilo plán pomoci uprchlíkům se
čtyřmi stupni podle intenzity pomoci a počtu pří-
chozích. Minulý týden vláda spustila druhý ze čtyř
stupňů. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000
lidí. Na tuto podporu a zabezpečení by podle odha-
dů mohlo být potřeba 1,5 miliardy korun. ((cciikk))

V Brně Pod Hády má v letošním roce začít stavba obytné čtvrti s až 800 byty pro 2000 lidí (na vizualizaci). FFOOTTOO -- ČČTTKK//TTrriikkaayyaa

DPI není na věky!
PPrraaccoovvnnííccii úúřřaadduu pprrááccee zzaaččnnoouu

tteennttoo ttýýddeenn nnaavvššttěěvvoovvaatt lliiddii,, kktteeřříí
ooddeebbíírraajjíí ppllyynn oodd ddooddaavvaatteellůů
ppoosslleeddnníí iinnssttaannccee ((DDPPII)).. ZZaamměěřříí
ssee nnaa 66000000 kklliieennttůů,, kktteerrýýmm bbyy
mmoohhlloo vv bbrrzzkkéé ddoobběě hhrroozziitt ooddppoo--
jjeenníí.. VVyyzzvvoouu jjee,, aabbyy ssii ccoo nneejjddřříívv
nnaaššllii bběěžžnnééhhoo ddooddaavvaatteellee..

Novinářům to řekl
m i n i s t r  p r á c e
MMaarr ii aann  JJuurr eeččkk aa
( K D U - Č S L ) .
Dodávky od DPI
skončí po půl roce.
U většiny zákazníků by to mělo
být podle Jurečky 14. dubna.

Loni na podzim skončilo něko-
lik obchodníků s energiemi.
K dodavatelům poslední instance
tak přešlo třeba 900 000 klientů
společnosti Bohemia Energy.
Zálohy se jim násobně zvedly.
Stejně jsou na tom i klienti dalších
firem, které přestaly fungovat.
Minulý týden zůstávalo u DPI cel-
kem přes 30 000 lidí.

»Máme v plánu oslovit zhruba
6000 klientů, kteří jsou odběrateli
plynu (u DPI). To má velmi vyso-
kou prioritu. Hrozí stav, že když
se plynoměr odpojí, pak je revize

plynových spotřebičů v domác-
nosti, což může trvat i několik
týdnů. Uděláme maximum pro to,
aby klienty pracovníci úřadu
práce zkontaktovali,« uvedl
Jurečka. Podle něj si řada lidí neu-
vědomuje, že musí po půl roce od
DPI odejít. Nejvíc odběratelů

plynu od DPI je podle ministra
průmyslu JJoozzeeffaa SSííkkeellyy (za
STAN) v Praze.

Údaje o klientech úřady práce
získaly od dodavatelů. Podle
Jurečky by úředníci měli zvlád-
nout odběratele plynu obejít tento
a příští týden. Na příjemce elektři-
ny se zaměří poté. Těch zbývalo
u DPI ještě asi 25 000, postupně
jich ale ubývá.

Lidé, kterým na úhradu přiměře-
ného bydlení nestačí v Praze 35
procent příjmu a jinde 30 procent,
mohou získat od státu příspěvek
na bydlení. Nárok na něj mají
vlastníci bytu či trvale hlášení

nájemníci, podnájemníci i lidé ve
zkolaudovaných objektech
k rekreaci. Dávka odpovídá pak
rozdílu mezi výdaji nejvýš do stá-
tem stanovených normativních
nákladů a 0,3násobkem či
0,35násobkem příjmu. Pro letošek
se tyto normativy kvůli zdražování
energií výrazněji navýšily. Od
začátku roku do minulého týdne
dostaly úřady práce 25 000 žádostí
o příspěvek. Ministerstvo podle
svého šéfa připravuje nyní zjedno-
dušení žádostí i procesu vyřizová-
ní, novely předloží v březnu.

Informace o podpoře mohou
lidé získat na webu www.energe-
tickyprispevek.cz. Dostali je také
příjemci přes SIPO. Rozešle je
i sociální správa v dopise s ozná-
mením o zvýšení důchodů.

Podle údajů ministerstva úřady
práce vyplatily loni v prosinci 153
700 příspěvků na bydlení. O rok
dřív jich poskytly 160 400. Cel-
kem se minulý rok na tuto dávku
vydalo 6,6 miliardy korun. Bylo
to o 335 milionů korun méně než
v prvním covidovém roce 2020. 

((cciikk))
FFOOTTOO –– ppiixxaabbaayy
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NNeebbuuddee ppřřeekkvvaappeenníímm,, kkddyyžž bbřřeezznnoovvéé
jjeeddnnáánníí ZZaassttuuppiitteellssttvvaa mměěssttaa BBrrnnaa
((ZZMMBB)) bbuuddee vvzzhhlleeddeemm kk aakkttuuáállnníí mmeezzii--
nnáárrooddnníí ssiittuuaaccii ppooddssttaattnněě oovvlliivvnněěnnoo
vvyyoossttřřeennoouu ddaavvoovvoouu ppssyycchhóózzoouu.. MMůůžžee
bbýýtt mmooddiiffiikkoovváánnaa jjaakk ddiisskkuussee vv jjeejjíímm
oobbssaahhuu aa ddééllccee ččii nnaavvrržžeennáá uussnneesseenníí,,
ttaakk ii ssaammoottnnýý ssttaannddaarrddnníí pprrooggrraamm,,
ddoossuudd vv bběěžžnnéémm rroozzssaahhuu 113311 bbooddůů..

Vraťme se ale k navrženému progra-
mu zasedání ZMB a jeho jednotlivým
bodům. Hned obsah prvního z věc-
ných (neorganizačních) bodů progra-
mu, v němž je zastupitelům navrhová-
no prominout uplatňování škody za
zaměstnance magistrátu, může být pro
mnohé z nich velmi inspirativní
(pokud by chtěli být skutečně dobrými
hospodáři svého města). Na konkrétní
situace se totiž ukazuje obecně velká
nebezpečnost využití elektronické
dražby při likvidaci »kostlivců«
v oblasti nedotažených vlastnických
vztahů k běžně veřejností využívané-
mu majetku pro hospodaření našich
měst a obcí (v tomto případě pozemku
základní školy).

O co šlo konkrétně?
Nesprávným podáním v opakova-

ném dražebním příhozu, vzniklém

čistě lidským pochybením v psaní
nul, došlo k řádově skokovému navý-
šení nabízené ceny (ze statisíců na
miliony) a tím ke zmaření první elek-
tronické dražby daného pozemku.
Následně vyhlášená druhá dražba,
která proběhla již bez účasti jiných
zájemců, pak stanovila výslednou
cenu jen na úrovni obvyklé ceny,
vyčíslené znaleckým posudkem. Je
tak zřejmé, že tento způsob řešení
umožňuje nastrčení fiktivních zájem-
ců k navýšení dražební ceny veřejně
využívaného majetku, tedy fakticky
potřebného jen pro obce.

Podobně inspirativní pro vyřešení
kapacitních limitů městských komu-
nikací může být i využití veřejné
služby sdílení kol (s možností rozší-
ření i na čtyřstopá vozidla) ve městě
Brně, které se otvírá v souvislosti
s navrhovaným přesunem cca 2,6
mil. na rok 2022 v rámci rozpočtu
odboru dopravy. Bohužel širší disku-
si zastupitelů o efektivnosti tohoto
výdaje nelze na tomto jednání očeká-
vat. Nejen široká brněnská veřejnost
by také přivítala konkrétnější infor-
maci k chystanému vybudování
Rehabilitačního centra Brno-Zábrdo-
vice ve stávajícím objektu Městských

lázní ležícím v blízkosti významné
brněnské nemocnice. Návrh rozpo-
čtového opatření na zpracování pří-
slušné studie ovšem nebyl doplněn
žádnými podkladovými materiály.
Tak snad příště.

MEETING a Atomový kryt
Mezi celkem 25 dotačními body

předloženými vedením města na toto
zasedání ZMB byly též dotace, které
zasluhují alespoň diskusi o své účel-
nosti a smysluplnosti, zejména v sou-
vislosti s jejich zdůvodněním. Tak
například v bodě 44 je pro
MEETING Brno, z. s., navrhována až
pětiletá individuální neinvestiční
dotace (pro roky 2022 až 2026)
v částce 15 mil. Kč. Až překvapivě
nevědeckým pohledem a zdůvodně-
ním této dotace se prezentuje první
náměstek primátorky PPeettrr HHllaaddííkk,
když pro média řekl: »Mendelovo
křížení kultivarů (organizátoři akcí
ke 200. výročí narození Gregora
Johanna Mendela) přenesou na oblast
kultury a v rámci diskuzí, umělec-
kých vystoupení a dalších akcí se
budou zabývat křížením kultur v his-
torii Brna i v dnešní době. Organizá-
toři festivalu se v minulosti nebáli

otevírat i velmi citlivá a těžká histo-
rická témata (dodejme poválečného
řešení německé otázky) … v tomto
odvážném (!) přístupu vidím zásadní
přínos festivalu…«

Brněnská kancelář marketingu
a cestovního ruchu zase předkládá
návrh na poskytnutí neinvestiční

dotace na projekt Zpřístupnění Ato-
mového krytu 10-Z v roce 2022 se
zdůvodněním, že již v letech 2017 až
2021 byl projekt každoročně podpo-
rován a kancelář zaznamenává vzrů-
stající zájem zahraničních novinářů
a televizních štábů o natáčení/pořizo-
vání reportáží právě v krytu (dodejme
vskutku důležitého prvku pro růst
návštěvnosti a zviditelňování města),
v němž je umístěno »Muzeum stude-
né války«.

Z jiného soudku
Tématem jednoho z bodů tohoto

jednání ZMB je memorandum o spo-
lupráci mezi Brnem a společností

Dostupné bydlení České spořitelny,
a. s., k realizaci projektu dostupného
bydlení. Vznik společnosti a samotný
projekt je inspirován dlouholetými
zkušenostmi blízké Vídně, kde se
podobně na bytové výstavbě podílí
ERSTE BANK  - mateřská společ-
nost České spořitelny. Město pro pro-

jekt nabídne vhodnou lokalitu (navr-
hována Západní Brána s plochou cca
88 000 m2) s tím, že vystavěné byty
spořitelna nabídne cílové skupině za
snížené (dodejme tržní) nájemné.

A na závěr pravidelně uváděný
bonbonek. Vedení města navrhuje
poskytnout účelový neinvestiční přís-
pěvek své příspěvkové organizaci
TIC Brno na zajištění projektu »Kan-
didatura na Evropské hlavní město
kultury 2028«, jen na letošní rok
v částce 7,5 mil. Kč. Kolik to asi
bude občany Brna stát celkem do
roku 2028, uvedeno není.

MMěěssttsskkáá rraaddaa zzaassttuuppiitteellůů 
MMěěVV KKSSČČMM vv BBrrnněě

Dojde k úpravám programu dnešního ZMB?

NNooccii vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee bbuuddoouu aažž ddoo vvííkkeenn--
dduu mmrraazziivvéé.. NNeejjssttuuddeenněějjššíí zzřřeejjmměě bbuuddee ddnneeššnníí
rráánnoo,, kkddyy mmoohhoouu tteepplloottyy kklleessnnoouutt aažž nnaa mmiinnuuss
1111 ssttuuppňňůů CCeellssiiaa..

Uvedl to Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) na svém facebookovém účtu. Nej-
vyšší odpolední teploty se budou tento týden
pohybovat nejčastěji kolem plus pěti stupňů,
vyplývá z předpovědi meteorologů.

Česká republika se již včera probudila do
studeného rána. V nížinách a ve středních

polohách bylo před 07.00 nejčastěji mezi
minus jedním a minus šesti stupni Celsia.
V Neumětelech na Berounsku rtuť v teplomě-
ru klesla až na minus osm stupňů.

Na horách panoval včera ráno mráz v rozme-
zí mezi minus devíti až minus 16 stupni Celsia.
Nejnižší teploty jsou hlášeny z mrazových
lokalit Šumavy, kde meteorologové naměřili
i více než 21 stupňů pod bodem mrazu.

»Mrazivé noci a rána nás budou v tomto
týdnu doprovázet až do víkendu,« uvádí

ČHMÚ. Pravděpodobně nejmrazivější bude
dnešní, tedy první březnové ráno. Meteorolo-
gové očekávájí pokles teplot na minus čtyři až
minus osm stupňů, v údolích až na minus 11
stupňů Celsia.

Přes den by v tomto týdnu mělo být jasno až
polojasno. Zejména na severu a severovýcho-
dě České republiky ale může sluníčko pře-
chodně zakrýt oblačnost. Odpolední maxima
budou v intervalu od dvou do sedmi stupňů
Celsia. ((cciikk))

Do víkendu bude mrazivo

ÚŘEDNÍCI BY MĚLI
ZVLÁDNOUT ODBĚRATELE

PLYNU OBEJÍT TENTO
A PŘÍŠTÍ TÝDEN.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA? NULA SEM, NULA TAM,
PŘI »CHYBĚ« V PŘÍHOZU TO »JEN« ZMĚNÍ CENU

ZE STATISÍCŮ NA MILIONY A K OPAKOVÁNÍ DRAŽBY
ZA »SPRÁVNOU« CENU. DOBRÁ VĚC…



Už začíná být víc než únavné neustále číst,
jak se vše zdražuje a zdražovat bude. Zejména
je to neúnosné u energií a potravin a to nám
ještě nikdo neřekl, co se chystá ve zdravotnic-
tví. Vždyť přece ty lidičky vůbec nevědí, co
s penězi, a k doktorům chodí naprosto zbyteč-
ně. A tak tady nastává jedna zásadní otázka. Co
v tom konečně udělají politici a jejich schopní
poradci? Včera bylo pozdě.

Nejhorší situace je dnes u energií, tedy elek-
třiny, plynu, vytápění apod. A už to neohrožuje
jen domácnosti, ale i služby, průmysl, potravi-
nářství, tedy celou ekonomiku. Ale ti naši velmi
zodpovědní a schopní, kteří všechno mění, mají
evidentně zcela jiné starosti. Přitom řešení,
i podle skutečných odborníků, ale i laiků je
snadné. Ve výrobě elektřiny jsme soběstační
a naštěstí ještě i stát má v tomto nějaké slovo
a něco i vlastní (tady se opět ukazuje, jak je
důležité, aby strategická odvětví byla ve vlast-

nictví státu). Takže by neměl být problém, aby-
chom ve své zemi prodávali přímo od výrobců
(bez řady zprostředkovatelů a dalších naváza-
ných firem – to by najednou mohlo být uvolně-
ných pracovníků třeba do řady potřebných pro-
vozů namísto cizinců) elektřinu za nějakou tu
výrobní cenu + příslušný přiměřený zisk a pře-
bytky dávat na tu slavnou burzu a tam ať si děla-
jí už ceny podle sebe.

Toto už dávno mohlo být. Proč to ale už není,
proč se to nezajišťuje? Na co se čeká? Nebo
nejsme suverénní stát a někdo nám to zakazu-
je? Kdy konečně ti, které si platíme, budou
dělat skutečně něco pro nás – občany, pro tuto
zemi?

Dále je tu plyn. Proč už nejednáme o dodáv-
kách – dlouhodobých – zase s dodavatelem
a za nějaké rozumné ceny, jak to třeba udělali
Maďaři? Proč to nejde a kdo je za to odpověd-
ný?

A máme tu další důležité položky – tedy
zejména potraviny. Kolik let se upozorňuje na
to, že přestáváme být v potravinách soběstační,
a to už snad ve všech položkách. To, jak je to
důležité, chápe každý, kdo uvažuje aspoň tím
selským rozumem. Když nastanou nějaké
katastrofy, neúrody, sucha, ale také třeba něja-
ké politické problémy, kde se budou brát potra-
viny? Zvlášť když jich bude třeba nedostatek,
když budou drahé? Kde máme opět nějakou
koncepci, kde máme podporu našeho zeměděl-
ství, potravinářského průmyslu? I tady je už
pět minut po dvanácté a naši politici jako by
neviděli a neslyšeli. Proč? Nechápou to, nebo
nechtějí chápat?

A stejně tak se můžeme ptát, proč není pod-
porována činnost, která je pro stát prospěšná,
výdělečná. Třeba výrazná podpora vědy, zejmé-
na ve farmacii, zdravotnictví a dalších odvět-
vích, ve kterých máme úspěch. Rozhodně nám

to přinese víc užitku a ekonomického efektu
než třeba podpora rozvoje skladů v polích, pod-
pora automobilismu a silniční dopravy jako
celku nebo zvláštních rádobyvědních oborů,
zabývajících se třeba počtem pohlaví či podpo-
rou různých neziskovek, jejichž přínos nějak
není vidět, zato peněz do nich tekoucích je
vidět dost. I tak se dá šetřit v rámci rozpočtu
namísto tupého škrtání výdajů.

A dalo by se pokračovat. Zbývá stále jen ta
otázka. Kdy se konečně dočkáme, že naši poli-
tici, placení z našich peněz, a to velmi dobře,
začnou rázně v těchto věcech konat, a také,
kdo je za ten současný tristní stav odpovědný?
A kdo si vlastně neplní své povinnosti a ve své
podstatě tím ohrožuje i bezpečnost této země?

AAnnttoonníínn MMIINNAAŘŘÍÍKK

Máme první jarní měsíc, snad
se nám oteplí, a budeme pokračo-
vat v listování kronikami města.

BBřřeezzeenn 11995522 začal smutně, a to
úmrtím emeritního profesora
místního gymnázia, překladatele
a redaktora Jana Kamenáře.
Kamenář působil na prostějov-
ském gymnáziu od roku 1908
a byl dokonce třídním Jiřího Wol-
kera. Odtud byl roku 1922 přelo-

žen za komunistickou činnost na
gymnázium ve Vyškově, kam
z Prostějova dojížděl. V letech
roku 1926-1927 opět učil v Pros-
tějově na dívčím reálném gymná-
ziu a následně až do svého odcho-
du na odpočinek roku 1936 na
Prvním českém gymnáziu v Brně.
Již v letech před první světovou
válkou se účastnil politického
života jako radikální člen České
strany lidové (realistické). Roku
1918 vstoupil do Československé
sociálně demokratické strany, ve
které se připojil na stranu radikál-
ní levice a stal se jedním ze zakla-
datelů Komunistické strany Čes-
koslovenska na Prostějovsku. Po
zvolení členem prostějovského
obecního zastupitelstva se politic-
ky sblížil se sociálně demokratic-
kým vedení města a v září roku
1924 byl z KSČ vyloučen. Když
se proti němu postupně postavily
všechny komunistické organizace
na Prostějovsku, stáhl se z politic-
kého života a nadále se věnoval

jen pedagogické a překladatelské
činnosti. Jeho publicistická čin-
nost úzce souvisela s jeho občan-
skou a politickou aktivitou, která
se projevila zejména ve sporech
s klerikály v časopise Ječmínek
a s Karlem Dostálem-Lutinovem.
V letech 1920–1925 redigoval
prostějovský časopis Stráž lidu,
orgán opozice v KSČ. Jeho pře-
kladatelská práce začala opět jako

doprovod jeho učitelské činnosti.
Překládal z němčiny, významně se
podílel na patnáctisvazkovém
vydání díla Johanna Wolfganga
Goetha z let 1927-29.

BBřřeezzeenn 11996622 se nesl ve zname-
ní dokončení místní hvězdárny,
která se budovala od roku 1955.

BBřřeezzeenn 11997722 byl na události
bohatší. Byla dokončena ledová
plocha místního zimního stadio-
nu, budovaná v akci Z. Jako první
v republice zahájil v Prostějově
činnost Agrochemický podnik.
Dále začal vycházet Zpravodaj
okresního kulturního střediska. Ve
městě se také hodně bouralo, ale
i stavělo. Zahájena byla demolice
levé strany Brněnské ulice a to
i s domem číslo 147, kde sídlila
mnoho let Štanderova divadelní
společnost, dále »herberk« pro
pocestné tovaryše a také posléze
Jirotkovy lázně. Na Olomoucké
ulici byla zahájena výstavba po
pravé straně před železničním pře-
jezdem a stavělo se také na pravé

straně ulice Dolní, levé straně
ulice Kostelecká a za místním
nádražím.

BBřřeezzeenn 22001122 byl v roce nej-
chudší na srážky, kdy spadly
pouze 2,3 milimetru. Období od 
9. do 28. března bylo zároveň
nejdelším souvislým obdobím
beze srážek. Dne 12. března 2012
se Prostějov stal statutárním měs-
tem. V historii našeho města to
bylo něco mimořádného, zdůraz-
nilo to význam Prostějova. Běžný
život občanů to příliš neovlivnilo,
měnily se jen některé, dlouhá léta
zažité názvy. »Co je ale důležité,
to bude naše společná snaha
pokračovat v dobrém hospodaření
nyní statutárního města. Chceme
navázat na všechno dobré, co se
v Prostějově podařilo. Potěšující
je i udělení národního ratingu spo-
lečností MOODY’S INVES-
TORS SERVICE na úrovni
Aa1.cz. Prostějov patří v rámci
stupně Aa1.cz mezi nejlepší. Je to
dobře, ale současně to je velký
závazek pro naše město,« komen-
toval tehdy událost primátor města
MMiirroossllaavv PPiiššťťáákk. V březnu se ote-
vřely prostory nově zrekonstruo-
vané pro odbor dopravy v Deme-
lově ulici po Domovní správě.

Stavební a dispoziční práce trvaly
půl roku, vznikla přístavba nového
dvorního jednopodlažního objek-
tu, nechyběl zde ani výtah. Celko-
vé náklady na rekonstrukci dosáh-
ly téměř 10 milionů korun. Z půl-
ročního působení v misi v Afghá-

nistánu se vrátil příslušník 102.
průzkumného praporu generála
Karla Palečka Michal Novotný –
držitel bronzové hvězdy za
záchranu života. Americké vyzna-
menání mu osobně předal před
odletem na základně Lógar gene-

rál Martin E. Dempsey, velitel jed-
notek USA, později poradce pre-
zidenta Obamy.

Zdroj: Prostějovský Večerník,
Martin Mokroš

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aauuttoorr

Na internetu je článek Jámy dolu Frenštát v Beskydech by
měly být zasypány do poloviny roku 2024 s informací

o tom, že budou zasypány dvě těžební šachty v dolu Frenštát.
Tyto těžební šachty jsou 1088 a 903 metrů hluboké a měly slou-
žit k těžbě černého uhlí, ale v důsledku toho, že by touto těžbou
došlo k poškození chráněné krajinné oblasti Beskydy, tak od
uskutečnění těžby bylo ustoupeno a těžební šachty mají být
zasypány a těžní věže zbourány.

Podle mého názoru je to velká škoda nevyužít tyto dvě hlubo-
ké šachty k jiným, například energetickým účelům, jako geoter-
mální elektrárnu. Stačilo by na dna těchto hlubokých šachet
dopravit rozmontované hlubinné vrtné soupravy a ty potom na
těchto dnech opět smontovat a pomocí těchto vrtných souprav
vyvrtat zhruba tři kilometry hluboké vrty. V hloubce zhruba
čtyři kilometry je v této oblasti hornina již zhruba 200 stupňů
Celsia horká a po napuštění těchto vrtů studenou čistou vodou

by ve větších hloubkách popraskala hornina, a tím by se propo-
jily tyto hlubinné vrty dlouhými prasklinami. Potom by stačilo
vylámat v bocích dna těchto hlubokých šachet chodbu o větším
průměru, například 15 metrů a šachty touto chodbou propojit

a v této vzniklé prostoře instalovat zařízení geotermální elektrár-
ny s parní turbínou a generátorem na výrobu elektrické energie.

Ochlazená pára z výstupu parní turbíny by se potom vedla
potrubím na zemský povrch a mohla by sloužit k oteplování pro
tento účel tam vybudovaných skleníků k celoroční produkci
zeleniny a toto potrubí by potom také procházelo k tomuto účelu
tam vybudovanými vodními nádržemi, které by oteplovalo,
a umožnil by se v nich intenzivní chov ryb. Po kondenzaci

ochlazené vodní páry a její přeměně na vodu by se tato voda
opět vedla potrubím k čerpadlu, které by ji vtlačovalo do prvého
vrtu. V blízkosti dolu Frenštát protéká řeka Lubina a z té by se
mohla odebírat čistá studená voda nutná pro provoz této geoter-
mální elektrárny, protože určité množství čisté studené vody
vtlačované do prvého vrtu se ztrácí u geotermálních elektráren
v podzemí.

Také na bývalém dolu Staříč III a bývalém dolu Paskov by
mohly být vybudovány geotermální elektrárny. Projekty
a výstavby výše uvedených malých geotermálních elektráren by
mohly být také z části financovány z finančních fondů EU
a zároveň by přispěly ke zvýšení výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů v ČR, která se k tomuto zvýšení zaváza-
la při svém vstupu do této Unie a v případě nesplnění tohoto
závazku bude postižena finančními sankcemi.

EEmmaannuueell SSVVOOBBOODDAA

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
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Březnové pohledy do historie Prostějova

Čeho je moc, toho je už příliš

ZZnniiččiitt,, nneebboo vvyyuužžíítt??



Nastává doba, kdy se
obyčejný občan České
republiky, pokud jde
o mezinárodní napětí
spojené s válkou na
Ukrajině, musí zeptat,
jak to vlastně je? Musí-
me se bát? Co máme
dělat? Pokusím se
odpovědět na některé

z takto položených otázek. 
Musím začít Minskými doho-

dami. Plnily se? Nikoli. Ze které
strany? Především ze strany
kyjevské vlády. Ta totiž neměla zájem schvá-
lit zvláštní statut pro obě východní ruskoja-
zyčné oblasti. Jen se stáhly těžké zbraně a na
čas se v hranicích vojenského styku nestříle-
lo. Po nějaké době na Ukrajinu začala smě-
řovat modernější výzbroj, ukrajinská armáda
se stala silnější a víc se střílelo.

Týká se to nás? Kdybychom nebyli doda-
vateli těchto zbraní, nebo by nepřicházely
naším prostřednictvím, nikoli. Jenže naše
vlády a všelijací podnikatelé se do dodávek
vojenského materiálu zapojily. Takže se nás
to týká. Ale že by sem k nám zamířily ruské
síly, je absolutní nesmysl. Ty americké

ovšem sem přicházejí, kdy chtějí. Jsme navíc
členy agresívního paktu NATO. Kde jsou jen
sliby »novodobého světce« Václava Havla,
že už do žádného paktu nevstoupíme, které
dokázaly obalamutit nemalou část naší spo-
lečnosti! 

Proč, se také lze zeptat, po šesti letech
odtržení východních oblastí od Ukrajiny
neměli zdejší obyvatelé zájem »na návrat
pod vládu Kyjeva«? Odpovím otázkou:

Kdyby vám někdo ostřeloval či dokonce zni-
čil dům, zabil známého nebo příbuzného
divokou či organizovanou palbou a chtěl
vám sáhnout na váš rodný jazyk, také byste
ho přivítali s radostí a odpustili mu všechno?

Proč ukrajinské vedení neudělalo nic pro
zklidnění situace, která se víc a víc vyhroco-
vala? Vždyť mohlo dál spolupracovat se
Západem a neutralitou proklamovat, že
z jeho území nebude Rusko nikdy ohroženo.
Nestalo se tak. I naše republika svým jedno-
stranným jednáním a vyhrocením vztahů
s Moskvou tomu napomohla. Asi bychom
měli poděkovat týmu »pana Koudelky«.

Co bude dál? Vojáci dostanou víc peněz na
nákup americké techniky a američtí vojáci se
posunou co nejblíž k hranicím paktu. Spoje-
né státy si prosadí své ekonomické cíle.
Dotkne se to však nejen Ukrajiny, ale i nás,
a víc našich spoluobčanů se dostane pod hra-
nici chudoby. To bude důsledek situace,
která na samém prvopočátku nebyla zodpo-
vědně řešena. Válka na východě je tragédií.
Ale i my jsme jí mohli zabránit. 

Znovu se tedy ptám: Co se
bude dál dít? Předem musím
zdůraznit, že s vojenským řeše-
ním války nesouhlasíme. Zdů-

razňuji, že komunisté nejsou nekritičtí
k politice Ruské federace. Ta je pro nás kapi-
talistickou zemí se všemi neduhy. Proto také
Komunistická strana Ruska je proti součas-
nému vedení země v opozici.

Na vyřčenou otázku budou však všechny
zainteresované strany ještě určitý čas hledat
odpověď. Jedno je ovšem jisté, že naše anga-
žovanost, tedy vládnoucí moci, nás zatáhla
do problémů, které vůbec nejsou naše. Co
máme tedy dělat? Zvolit si jiné představitele
a nepodlehnout panice, kterou začínají šířit
mediální prostředky a podporuje svými
postoji a prohlášeními vláda. MMiillaann ŠŠPPÁÁSS

Jak je známo
z mých přede-
šlých článků,
jsem proti vál-
kám. Vstupem
ruského vojska na
Ukrajinu jsem byl
p ř e k v a p e n
a zaskočen. Zdá
se mi to dost silné

kafe. Ale… Je to zajímavé, že vždycky
a téměř ve všem existuje nějaké ale… 

Nahoře, na kůlu je velký nápis,
Válka je vůl. Ale nikdo jej nečte. Léta.
Desetiletí. Staletí. A můžeme říci, tisí-
ciletí. Co je člověk člověkem, tento
nápis ignoruje. Nikdy si jej nepřečetl.
A je s podivem, že někdo, tedy jakýsi
humanoid, myslím tedy, že humanoid,
neboť android by to zcela jistě nena-
psal, ten nápis zveřejnil. Stal se tudíž,
tedy tento nápis, jakousi veřejnou
vyhláškou. Zapomněl se podepsat.

Nebo snad nechtěl. Starostové obcí,
purkmistři, ani primátor a ten se pode-
pisuje pod kdejakou blbost, to tento-
krát nepodepsali.

A tak tady máme války. Za zabití
strejčka, za to být větší, až největší, jako
třeba Napoleon. Za to, že někdo něco
řekl, co nebyla pravda,
jako jaderné zbraně
v Iráku, jako utiskování
menšin, které však byly
agresivní, jako v Srbsku,
jako diktátorství v zemi, kde se lidé
měli fajn, jako Libyi, a tak bych mohl
pokračovat.

A nyní zde máme vojsko Ruské fede-
race na území Ukrajiny. Stále jsem věřil
v mírové ujednání. Byla zde první Min-
ská dohoda ze dne 5. 9. 2014 za účasti
zástupců Ukrajiny, Ruska, Doněcké
republiky a Luhanské republiky, které
ještě v této době nebyly uznány Radou
bezpečnosti OSN. Tyto dohody se nepl-

nily, pokračovalo bombardování civil-
ních objektů na území Donbasu.

Dne 12. 2. 2015 byla sepsána druhá
Minská dohoda za přítomnosti zástupců
Ukrajiny, Ruska, Francie, Německa,
OBSE a s podporou Běloruska. Výsle-
dek 14 000 mrtvých civilistů na straně

Donbasu, desítky zabitých dětí a stovky
lidí po nemocnicích v Rusku či na Don-
basu. A to vše za blahosklonného přihlí-
žení a nicnedělání, tedy nečinění, jak by
řekl klasik, stran zainteresovaných na
dohodách. Nicnečinění ani našich vlád.
Jenom jsme si občas v novinách přečet-
li nějakou tu poznámku či oznámení
o stíhání osob, které se účastnily na
obraně Donbasu. Zatímco žoldáci, kteří
bojovali v Iráku, Afghánistánu a jiných

oblastech pod vedení NATO či USA,
byli odměňováni medailemi. Chybí
logika, ale přejděme to.

Kam až mohla dojít trpělivost lidí,
téměř denně bombardovaných na Don-
basu? Lidí, kteří přišli o své domovy
a blízké. Prosili na všech světových

stranách a jen cáry papíru
to provázely. Rusko se
snažilo. Dne 21. 2. 2022
byly uznány republiky
Doněcká a Luhanská

jako svobodné země. Předpokládal
jsem, a skutečně se stalo, že Rusko
v tuto chvíli využije možnosti žádosti
těchto republik o pomoc a vstoupí na
jejich území a vojenskou silou ochrání
západní hranici těchto zemí a tím to
skončí. Bohužel se stalo, co se stalo.
Ofenzíva šla hlouběji, než jsem předpo-
kládal. V Praze se objevily vlajky Ukra-
jiny, EU a naší, spojené v jeden svazek.
Když si vybavím minulost, nikde jsem

tehdy neviděl ani irácké, ani srbské,
syrské či libyjské vlajky spojené s naši-
mi. I když víme, že záminka napadnout
tyto země byla lež.

Jsem proti válčení, řinčení zbraní,
a tak skutečně nevím, co si myslet.
Válka je vstup ruských vojsk na Ukraji-
nu, nebo již zabíjení civilistů na hrani-
cích s Doněckem a Luhanskem? Kde je
začátek? Kde byli naši čeští ministři
a prezident? A co říkají dnes. Mír? Proč
tedy posíláme dělostřelecké granáty
a vojáky do této oblasti? Pan prezident
se také předvedl, stejně jako v době, kdy
byl předsedou vlády a podpořil humani-
tární bombardování srbských obyvatel.
A co sdělovací prostředky? Řinčí zbra-
němi víc než kdo jiný.

Co tedy s tím? Zase si budeme lhát do
kapsy, jací jsme my zastánci lidských
práv a mírových řešení? Lhali jsme
a pokračujeme v tom. Bohužel.

JJaann HHÁÁJJEEKK

REDAKČNÍ SLOUPEK Samá nedobrá řešení
Nemyslím, že byl

chytrý nápad dodat na
Ukrajinu lehké zbraně
a munici za stamiliony.
Půjde jenom o další
mrtvé a další protaho-
vání války. Bojím se
odhadnout, kolik to
bude stát životů. Válka
zároveň bude krutější

a utrpení se bude zvyšovat. Všech. Ukrajinců
i Rusů. Putinovo rozhodnutí pro velmi
nedobré řešení sporu Ruska a NATO se
nemůže totiž zarazit »u dveří«. Byla by to
prohra Ruska, a to si nemůže dovolit, když
už něco začalo, prohrát.

Jak dosud probíhají boje na Ukrajině,
víme málo. Naše média nám průběh líčí
výběrově a jednostranně. V jednom však
mají pravdu - zbytečně umírají lidé. Nevinní
lidé, kteří jako my do poslední chvíle věřili,
že něco podobného se nemůže stát. Válka ale
už kolikátý den probíhá ve městech i v širých
pláních. Podivné, že bez bitev letadel.

Nemohu si nepoložit otázku: Má vůbec
Ukrajina ještě nějaká a proč v této věci naše
média tak mlčí?

Válečná antiruská propaganda se po ruské
akci rozjela naplno. Nemohu se tomu divit.
Putin se opravdu snížil na úroveň pistolníka
z Ameriky. Ten po boku s NATO si počínal
stejně, když obsazoval Irák a Afghánistán,
bombardoval Bosnu a Hercegovinu, Srbsko,
Libyi a pokoušel se ovládnout Sýrii. Jenže
tehdy, nebylo to tak dávno, se téměř nikdo
neodvážil zvednout hlas proti agresi. Že by
nešlo o stejný problém? Proč nikoli? 

Rusko odolávalo touze po podobném řeše-
ní. Naneštěstí neodolalo. Není zdůvodněním,
že bylo zahnáno do kouta a že muselo při-
jmout nějaké rozhodnutí. Když stálo s vojsky
na hranicích a požadovalo plnit dohody
z Malty, bylo stále v jisté psychologické pře-
vaze. To válka změnila. Ta totiž nikdy neby-
la a není řešením, i když vítěz si potom její
výsledek přivlastňuje. U poraženého však
vždycky vyvolává emoce, touhu po odplatě. 

Tak je tomu i dnes. V atlantické Evropě se

konají organizované demonstrace nikoli
proti válce vůbec. Jsou cílené a zaznívají na
ní i hlasy, aby dokonce Evropa (tedy NATO)
se zapojila do střetu, vtrhla do Ruska a úplně
ho zničila. Jde o velmi nebezpečný extrémní
požadavek, který by uvedl do akce ty nejni-
čivější zbraně. To by znamenalo smrt milio-
nů. Naštěstí ti, co jsou si vědomi důsledků,
se stále realisticky drží zpět. Svou politikou
»přilévání oleje do ohně« namísto hledání
účinných východisek však válku nezastaví.
Tím jen nechají svému osudu tisíce těch,
kteří jsou na obou stranách zákopů a deseti-
tisíce civilistů na ukrajinské straně. 

Jsem proti válce. Odsuzuji ruský útok,
nebyl a nikdy nebude řešením, ale varuji
před další eskalací nebo »jen« před akcemi,
které prodlužují válku. Svět chce totiž žít,
nikoli být zničen jen proto, že jedna strana
nebyla schopna naslouchat a snažila se vnu-
tit svůj »jedině správný« názor »na způsob
života«, zatímco druhá se domnívala, že
všechno vyřeší překvapivou »ranou na
solar«. JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

A pak že nemáme
mediokracii

Média prozápadního proudu zase mají hody.
Putinovo nesmyslné napadení Ukrajiny
v celých jejích hranicích vyvolalo doslova
masovou hysterii rovnající se už započaté 
3. světové, rozuměj jaderné válce a s tím souvi-
sejícím blížícím se koncem lidstva.

A není divu, když mediokracie, v níž žijeme,
jede na plné obrátky… Redaktor/ka ČT24 se
návodně zeptá svého hosta, kdo je příštím
objektem útoku na Putinově seznamu, resp. zda

to může být ČR, a dotazovaný senátor Czernin z TOP09 to ochotně
potvrdí, načež i inteligentní a vzdělaní lidé, kteří to slyší, začnou oka-
mžitě panikařit a už z okna pomalu vyhlížejí nějaký ten jaderný hřib.

Že je to totální hámotina, protože i když některé Putinovy výroky
jsou vskutku zarážející, ba až za hranicí zdravého rozumu, tak je
jasné, že členský stát NATO by jako první nikdy nenapadl, protože
komu by pak po té jaderné válce vládl? Pár tisícovkám přeživších
někde v podzemním bunkru pod Soči nebo v systému moskevského
metra? No to by si to teda užil…

Leč účel je splněn. Strach je rozeset a pravděpodobnost, že z divá-
ků se stanou snáz ovladatelné OFce, je doma! Vyvážíme to tím, že
jednou za 10 až 15 let v sérii dokumentů o Polosvětě (nejen olejů
smrti) 90. let připomeneme i zločinné propojení někdejších politic-
kých špiček (z ovšem napřímo nevyřčené ODS a spol.) s tehdejšími
kmotry a vrahouny – aby nás remcalové jako Janouch nemohli oso-
čovat, že coby veřejnoprávní médium nejsme objektivní a vyvážení,
ale pozici favorizovaných a preferovaných pravicových stran to neo-
hrozí, protože paralelní hysterická propaganda o zločinech »komu-
nismu« přece jede každý den na několika programech pěkně po sobě
a tu a tam i současně…

A tak je to i s tím hodnocením válečných konfliktů. Z izraelského
propagandistického seriálu Fauda se na ČT2 dozvíme, že Izrael je
právní stát, co na tom, že ve skutečnosti stejně jako ta Ukrajina
(například) právní stát jen pro vyvolené, rozhodně ale ne pro menši-
ny, na kterých si v případě potřeby naopak jednou za čas spácháme
nějakou tu genocidku (o USA a NATO a jejich hrátkách s napalmem
a ochuzeným uranem ve Vietnamu či Jugoslávii ani nemluvě - to byly
vlastně přece ty »humanitární« bomby), zato teď tu máme tu otevře-
nou agresi století, kde nejsou jiné barvy než černá a bílá… Že by na
těch požadavcích denacifikace banderovské Ukrajiny mohlo něco
být? Ale kdež – útočí »Rusák«, tak není nejmenší prostor pro objek-
tivní rozbor. A basta! Kdo by na tom trval, toho zablokujeme jako
proruského trolla – no ne? Tak ať žije ta svoboda a demokracie (par-
don, mediokracie)… RRoommaann JJAANNOOUUCCHH

Kam směřuje zmrazení 
plateb za státní pojištěnce

Zmrazit platby za státní pojištěnce do
systému zdravotního pojištění na loňskou
úroveň a tím ušetřit zhruba čtrnáct miliard
korun pokládám za velmi špatný signál, jenž
ve svém důsledku povede k prudkému obec-
nému zhoršení zdravotní péče. Jde totiž o to,
že inflace srazí poskytnuté prostředky
o nejméně šest sedm procent, či dokonce
o více, a tak platby vlastně budou oproti těm
loňským sníženy. Už dnes je omezována
některá neakutní péče a neakutní operace,
a to nikoli pro nedostatek kapacit či lůžek,
ale pro »limit«, který byl na tyto zákroky
vyčerpán. Znám případy šetření v případě
předepsání některých léků, když údajně
byly překročeny »tyto limity«. A tak se
dostávám k otázce, proč tomu tak je? Nevě-
řím totiž, že jen proto, aby se ušetřily pro-
středky a poněkud zmírnilo prudce se zvy-
šující zadlužení. 

Jistě svůj díl viny může mít současná
mezinárodní situace a plnění závazku dát
více na armádu, než dáváme dosud. Ale to,
alespoň si myslím, není hlavním důvodem

rozhodnutí pravicové vlády. Kolují totiž
informace, že jde o první krok k tomu, aby
došlo k zpoplatnění některých léčebných
zákroků a k zavedení »dvojí« zdravotní péče.
Jak bude vypadat ono zpoplatnění, víme již
z návštěv u zubaře. Pokud jde o onu zmíně-
nou »dvojí« zdravotní péči, je nám vzorem
zdravotnictví v USA, kde lepší péči a zákro-
ky, lepší lékaře, lepší léky si je možné koupit.
Tedy připlatit si. Na ty, kteří na podobné při-
plácení nebudou mít prostředky, bude čekat
jen druhořadá péče, horší a méně účinné
metody či třeba, jako je tomu u těch nejchud-
ších vrstev ve Spojených státech, vůbec
žádná. 

Podle některých informací se tiše na Vál-
kově ministerstvu připravuje jistá restrikce
nemocnic. Tedy jejich privatizace. Vzorem je
Bendlovo rozhodnutí, jímž zprivatizoval vel-
kou část středočeských nemocnic a léčeb-
ných zařízení. Tak tento »kšeft století« napo-
mohl obohatit se mnoha kamarádům z ODS
a dalším příznivcům pravice a přes noc se
stát miliardáři. Tak tomu bylo i s lukrativní

onkologickou léčeb-
nou nedaleko Mníšku.
Stačí si připomenout
i osud českých lázní,
jež stát, řízený tehdy pravicovými vládami,
za minimální platbu předal do rukou sou-
kromníkům nebo narychlo vytvářeným akci-
ovým společnostem kamarádů a příznivců.
Pan poslanec Bendl, konstruktér obráběcích
strojů a svého času také znalec českého
zemědělství s titulem ministra, mohl tedy
zodpovědně rozhodovat o zdravotnictví
a rozhodnul. Do zprivatizovaných zařízení
tečou nyní velké peníze z kapes daňových
poplatníků, ale zisky nemíří zpět, ale k jejich
majitelům.

Nevím, kterou cestu k další privatizaci
našeho zdravotnictví současná vláda zvolí.
Nepochybuji však o tom, že je to jejím cílem.
Zatím začala s omezením prostředků na stát-
ní pojištěnce, tedy především na nás důchod-
ce a vzala to, co odsouhlasila již Babišova
vláda, a mělo platit v letošním roce. 

JJaannaa BBYYSSTTŘŘIICCKKÁÁ

Jak se to týká nás?

Válka je vůl...

Vybrané články 
z Haló novin www.iHano.cz

na INTERNETU
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U potravin stále dominují kamenné obchody

Vyplývá to z průzkumu poradenské
společnosti KPMG. Za největší nevý-
hody nákupů potravin na internetu
lidé označili příplatek za dopravu
a riziko, že dodané produkty nebudou
kvalitou nebo množstvím odpovídat
objednávce.

Nákupy potravin na internetu podle
KPMG nejčastěji využívají lidé mezi
25 až 44 lety, z větších měst, s vyšší-

mi příjmy. Ve virtuálních nákupních
košících dominují trvanlivé potraviny,
nejméně často do nich zákazníci vklá-
dají čerstvé ryby. Frekvence nákupů
potravin na internetu není příliš vyso-

ká, jen jednou měsíčně si nákup
nechává dovézt čtvrtina lidí.

»Pouze šest procent respondentů
nakupuje potraviny on-line několikrát
týdně, dalších 22 % jednou týdně.
Podíl těch, kteří nakupují potraviny
on-line jenom příležitostně, párkrát za
rok, se téměř nemění a zůstává mezi
22 a 24 %,« uvedla partnerka KPMG
odpovědná za maloobchod MMaarrttiinnaa

ŠŠtteeggoovváá.. Dodala, že náku-
py potravin na internetu
rostou, ale ne tak rychle,
jak mnozí očekávali.
V průzkumu 32 procent
lidí uvedlo, že tuto formu

zajištění potravin nikdy nevyzkoušelo
a ani to neplánuje.

Do kamenných obchodů chodí 
31 % lidí méně často než před pande-
mií a dělá větší nákup. Menší obcho-

dy, kde se pohybuje méně lidí, upřed-
nostňuje 12 % dotázaných. Prodejny
se samoobslužnými pokladnami nebo
jinou bezkontaktní formou nákupu
vyhledává devět procent Čechů.

»Třetina zákazníků je zvyklá na
samoobslužné pokladny a využívají je
pokaždé, když mohou. Skenovací
služby typu Scan and Go používá
hlavně stejná skupina lidí jako samo-
obslužné pokladny. Nemožnost tako-
vého způsobu platby tak může zna-
menat potenciální ztrátu zákazníků,
zvláště těch s menšími nákupy,« řekl
LLuukkáášš CCiinnggrr, který v KPMG vede tým
zaměřený na digitalizaci. Překážkou
v používání samoobslužných pokla-
den je podle něj malý odkládací pro-
stor na zakoupené zboží a nejistota
lidí, zda zboží načítají správně.

Při nákupech potravin v kamen-
ných obchodech 81 % zákazníků oce-
ňuje, že si může zboží prohlédnout
a osahat. Tři z deseti lidí jsou spokoje-
ni, že je nákup spojený s fyzikou akti-
vitou. Cestu do obchodu vnímají jako
vítanou procházku.

V Zambii mění odpad na pohonné hmoty
NNaa ppoouužžiittéé ppnneeuummaattiikkyy aa ppllaassttoovvéé oobbaallyy,,

kktteerréé zznneeččiiššťťuujjíí ppoossttrraannnníí uulliiccee mměěsstt aa oobbccíí
vv ZZaammbbiiii,, jjee vvěěttššiinnoouu ppřřííššeerrnnýý ppoohhlleedd.. PPrroo
jjeeddnnuu ssppoolleeččnnoosstt aallee tteennttoo ooddppaadd ppřřeeddssttaavvuu--
jjee ppřříílleežžiittoosstt kk vvýýrroobběě ppaalliivvaa,, kktteerréé bbyy mmoohhlloo
ssnníížžiitt nnáákkllaaddyy zzeemměě nnaa ddoovvoozz eenneerrggiiee aa zzáárroo--
vveeňň ppřřiissppěětt kk vvyyččiiššttěěnníí uulliicc oodd ooddppaaddkkůů..

Projekt zambijské společnosti Central
African Renwable Energy v současné době
zpracovává denně 1,5 tuny odpadu na 600 až
700 litrů nafty a benzinu, napsala agentura
Reuters.

Současná produkce sice zatím není dosta-
tečná na to, aby se země zbavila hor odpad-
ků nebo snížila roční účet za dovoz pohon-

ných hmot, který dosahuje 1,4 miliardy dola-
rů (30,4 mld. Kč) za 140 milionů litrů benzi-
nu. Generální ředitel firmy MMuulleennggaa MMuulleenn--
ggaa se ale domnívá, že je to začátek něčeho
většího.

»Doufáme, že na vrcholu budeme schopni
přispět k současné spotřebě paliva v zemi 20
až 30 procenty,« řekl Mulenga agentuře Reu-
ters. Firma usiluje o investici až 60 mil. USD,
aby mohla zvýšit denní produkci paliva na
4000 tun nafty, 125 tun benzinu a 30 tun zka-
palněného ropného plynu (LPG), a to zhruba
za poloviční cenu proti dováženému palivu.

Plasty a guma jsou tvořené dlouhými
řetězci uhlovodíků, které lze zahřát a rozložit

na něco, co se podobá ropě, což je v případě
plastů a syntetické gumy to, čím byly na
začátku. Několik společností po celém světě
investuje do tohoto procesu, který zahrnuje
spalování odpadní gumy a plastů. Jak moc
jsou takové projekty ekologické, je ale stále
předmětem diskusí. K přeměně odpadu na
palivo je zapotřebí velké množství energie
a produkty vzniklé touto činností při spalová-
ní stále uvolňují do ovzduší oxid uhličitý.

Na druhé straně nakládání s odpady je pro
Zambii vážný problém. A podle zastánců
podobných projektů, pokud lidé budou po-
užívat palivo, je lepší, aby pocházelo
z recyklovaného odpadu.

Tesla sází na čínský automobilový trh
AAmmeerriicckkýý vvýýrroobbccee eelleekkttrroommoobbiillůů TTeessllaa

cchhccee zzaahháájjiitt pprrááccee vv nnoovvéémm zzáávvoodděě vv ŠŠaanngg--
hhaajjii uužž ppřřííššttíí mměěssíícc.. VVýýrroobbnníí kkaappaacciittuu vv ČČíínněě
pplláánnuujjee vvííccee nneežž zzddvvoojjnnáássoobbiitt,, aabbyy ttaamm ii nnaa
eexxppoorrttnníícchh ttrrzzíícchh uussppookkoojjiill ppooppttáávvkkuu ppoo
ssvvýýcchh aauuttoommoobbiilleecchh..

Informovala o tom agentura
Reuters s odvoláním na dva
obeznámené zdroje. Jakmile
bude nová továrna plně v provo-
zu, bude mít Tesla v rozšířeném
závodě v Šanghaji, který je
hlavním exportním centrem
společnosti, výrobní kapacitu až
dva miliony vozů ročně, uvedly
zdroje. Nová továrna se bude
nacházet poblíž závodu Tesly,
který už na jihovýchodě Šang-
haje funguje.

Pokud se rozšíření uskuteční,
bude mít Tesla na největším
automobilovém trhu na světě
výrobní kapacitu elektromobilů,

která se v Číně vyrovná zavedenějším znač-
kám. Japonská Toyota Motor tu v roce 2021
vyrobila 1,6 milionu vozidel. Americká auto-
mobilka General Motors se svým hlavním
čínským partnerem SAIC Motor vyrobila 1,4

mil. aut. Volkswagen plánuje, že do roku
2023 bude mít v Číně kapacitu jeden milion
elektromobilů.

Tesla zahájila výrobu ve svém závodě
v Šanghaji, známém také jako Gigafactory 3,

v roce 2019. V továrně se vyrá-
bí sedan Tesla Model 3 a Model
Y. Je to první továrna automo-
bilky v zahraničí. Tesla byla též
první zahraniční automobilkou,
která nemusela mít společný
podnik s čínským partnerem.

Začátkem minulého měsíce
společnost Tesla uvedla, že její
tržby v Číně se v roce 2021
oproti předchozímu roku více
než zdvojnásobily na 13,8 mi-
liardy dolarů (bezmála 305 mld.
Kč). Šéf společnosti Elon Musk
v říjnu také uvedl, že Šanghaj
překonala v produkci továrnu
v kalifornském Fremontu, což
je první závod Tesly.

Působení firem z České republiky v Rusku
VV RRuusskkuu aakkttiivvnněě ppůůssoobbíí

ččeesskkéé ssppoolleeččnnoossttii,, zzeejjmméénnaa
zz oobbllaassttíí aauuttoommoobbiilloovvééhhoo pprrůů--
mmyysslluu,, ssttrroojjíírreennssttvvíí,, eenneerrggeettii--
kkyy nneebboo ppoottrraavviinnáářřssttvvíí,, mmnnoohhéé
zz nniicchh mmaajjíí vv RRuusskkuu ssvvéé
vvýýrroobbnníí zzáávvooddyy.. PPooddllee llooňňsskkéé--
hhoo ooddhhaadduu SSvvaazzuu pprrůůmmyysslluu
aa ddoopprraavvyy mmáá vv RRuusskkuu zzaassttoouu--
ppeenníí ppřřeess 115500 ččeesskkýýcchh ffiirreemm..

Podle serveru businessinfo.cz
v posledních letech roste důle-
žitost podnikání v Rusku pro-
střednictvím místních investic
českých firem. Ruská vláda se
totiž snaží snižovat dovozy
zboží ze zahraničí a požaduje
po cizích firmách takzvanou
lokalizaci, tedy přenos části
nebo i celé výroby do Ruska.

Škoda Auto v Rusku vyrábí
ve dvou závodech - v Kaluze
(kromě modelů skupiny Volks-
wagen se tam od roku 2014
vyrábí i Škoda Rapid) a v Niž-
ném Novgorodu (například
modely Yeti a Octavia nebo
SUV model Karoq). Loni
automobilka prodala v Rusku
90 400 vozů z celkového počtu
878 200.

Tradiční česká firma Zetor

Tractors dodává do Ruska
komponenty traktorů, v místní
továrně se pak sestavují.

Skupina Brano v Nižněnov-
gorodské oblasti provozuje
továrnu na montáž zámkových
systémů jak pro Volkswagen,
tak pro další firmy na tamním
automobilovém trhu.

V Nižném Novgorodu má
například závod ČZ-Turbo-
GAZ. V roce 2019 Škoda
Transportation a ruská firma
Sinara Group založily
v Rusku společný podnik na
výrobu souprav metra, tram-
vají a trolejbusů. Táborská
firma Brisk, která vyrábí
zapalovací svíčky a snímače,
od roku 2016 vyrábí v ruském
Togliatti na lince, která stála
135 milionů korun. V Rusku
také vyrábí potravinářská sku-
pina Orkla Foods Česko a Slo-
vensko, kam patří značky
Hamé a Vitana.

Z finančního sektoru
v Rusku působí od roku 2002
společnost Home Credit, jež
patří do skupiny finanční spo-
lečnosti PPF a která je jedním
z předních světových poskyto-

vatelů spotřebitelských úvěrů
se zaměřením na rozvíjející se
trhy. Po smrti zakladatele PPF
Petra Kellnera podle zdrojů
ruské poradenské firmy Frank
Media padlo rozhodnutí o pro-
deji ruských aktivit. V Rusku
se angažuje i skupina Profireal
Group, která se také zabývá
poskytováním spotřebitel-
ských úvěrů.

Vzájemný obchod
Podíl Ruska na celkovém

českém vývozu je zhruba 2,2
procenta, na dovozu do ČR se
Rusko podílí zhruba z 1,5 %.

Z Ruska do ČR loni podle
dat Českého statistického
úřadu putovalo zboží zhruba
za 137,5 miliardy Kč. Ve srov-
nání s rokem 2020 šlo o dvoj-
násobný objem, proti předpan-
demickému roku 2019 činil
nárůst 19 %. Největší podíl
nákupů připadal na ropu
a zemní plyn, u kterých dovoz
činil 99,4 mld. Kč. Bylo to
nejvíce od roku 2015, od kdy
jsou dostupné údaje. Zatímco
u ropy se závislost ČR na
Rusku dlouhodobě snižuje,

u zemního plynu je stále vyso-
ká, byť ruský plyn do ČR prou-
dí z Německa. Kromě ropy
a zemního plynu ČR z Ruska
dováží také kovy, za loňský
rok jich bylo za 12,8 mld. Kč.

Dále to byly chemické látky
a přípravky, u kterých dovoz
loni činil 11,8 mld. Kč.

Čeští exportéři v uplynulém
roce dopravili do Ruské fede-
race zboží přibližně za 79,6

mld. Kč, meziročně je to
pokles o 5,5 %. Před pandemií
v roce 2019 vývoz dosáhl 85,7
mld. Kč. ČR do Ruska vyváží
především stroje a průmyslová
zařízení.

ITÁLIE JIŽ UVAŽUJE O NÁVRATU K UHLÍ
Itálie se možná bude muset vrátit k uhelným elektrárnám, aby

pokryla poptávku po energiích v případě zastavení dodávek
z Ruska. Podle agentury ANSA to v italském parlamentu v souvis-
losti s ukrajinskou krizí a jejích dopadech na italskou ekonomiku
řekl premiér MMaarriioo DDrraagghhii. Itálie se stejně jako další evropské
země také už řadu měsíců potýká s výrazným růstem cen energií.
Draghi ale zdůraznil, že nezpochybňuje nutnost přejít v dlouhodo-
bém horizontu na obnovitelné zdroje. »Sankce, které jsme schváli-
li a které ještě v budoucnu možná přijmeme, nás nutí naléhavě zva-
žovat jejich dopady na naši ekonomiku,« řekl italský premiér. Pro-
tiruské sankce totiž ve svém důsledku tvrdě zasáhnou i státy EU.
Draghi před italskými poslanci v Římě připomněl, že největší
obavy panují ohledně energií. »Zhruba 45 % plynu, který dováží-
me, je z Ruska. Ještě před deseti lety to bylo asi 27 %,« řekl ital-
ský premiér. »Možná bude nutné znovuotevřít uhelné elektrárny,
abychom pokryli případný nedostatek energií v krátkodobém hori-
zontu,« dodal. Deník La Repubblica napsal, že v Itálii je nyní
funkčních sedm uhelných elektráren, které mají být uzavřeny do
konce roku 2025.

GLOBÁLNÍ DLUH JE ZASE

O PÁR BILIONŮ VYŠŠÍ
Globální dluh napříč všemi sektory v loňském roce stoupl o 10

bil. USD (217,1 bil. Kč) na rekordních 303 bil. USD. Přispěly
k tomu hlavně půjčky v rozvíjejících se zemích v čele s Čínou.
Poměr globálního dluhu k HDP se ale snížil díky oživení rozvinu-
tých ekonomik. Uvedl to ve své zprávě Institut pro mezinárodní
finance (IIF), jehož členy je více než 400 bank a finančních insti-
tucí po celém světě. Nárůst dluhu byl loni výrazně nižší než v roce
2020, kdy se kvůli výdajům spojeným s pandemií zvýšil o 33 bil.
USD. Více než 80 % nového dluhu však loni pocházelo z rozvíje-
jících se zemí, kde se celkový dluh blíží 100 bil. USD, upozornil
IIF. Globální zadlužení v roce 2020 prudce vzrostlo, protože vlády
vydávaly obrovské částky na podporu oživení svých ekonomik,
záchranu podniků a udržení zaměstnanosti v době pandemie. Výše
dluhu sice zůstává vysoká, hospodářské oživení a vyšší inflace ale
loni pomohly situaci mírně zlepšit. Poměr globálního dluhu k HDP
tak loni klesl na 351 % z rekordní hodnoty více než 360 % v roce
2020. Loňská hodnota je však zhruba o 28 procentních bodů vyšší
než před pandemií.
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

TŘI Z DESETI LIDÍ
JSOU SPOKOJENI, ŽE
JE NÁKUP SPOJENÝ

S FYZICKOU AKTIVITOU.

ČČeeššii ssee vvlliivveemm ppaannddeemmiiee kkoorroonnaavviirruu mmaassoovvěě nneeppřřeessuunnuullii kk nnáákkuu--
ppůůmm ppoottrraavviinn nnaa iinntteerrnneettuu.. TTuuttoo ffoorrmmuu vvoollíí ppěěttiinnaa lliiddíí,, oo ppěětt pprroocceenntt--
nníícchh bbooddůů vvííccee nneežž ppřřeedd zzaaččááttkkeemm ššíířřeenníí nnáákkaazzyy vv rrooccee 22001199.. SSlluužžbbyy
oonn--lliinnee ssuuppeerrmmaarrkkeettůů jjeeššttěě nniikkddyy nneevvyyzzkkoouuššeelloo 5566 pprroocceenntt ččeesskkýýcchh
zzáákkaazznnííkkůů..

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Výroba vozů Škoda Yety v Nižném Novgorodu FFOOTTOO –– ŠŠkkooddaa AAuuttoo

Gigafactory 3 v Šanghaji FFOOTTOO -- tteessllaarraattii..ccoomm



Ukrajina chce do EU. Okamžitě
UUkkrraajjiinnaa žžááddáá oo ookkaammžžiittéé ppřřii--

jjeettíí ddoo EEvvrrooppsskkéé uunniiee ppooddllee
nnoovvéé ssppeecciiáállnníí pprroocceedduurryy,, uuvveeddll
vvččeerraa vv pprroojjeevvuu uukkrraajjiinnsskkýý pprree--
zziiddeenntt VVoollooddyymmyyrr ZZeelleennsskkyyjj..
KKyyjjeevv ssee zzřřeejjmměě rroozzhhooddll vvyyuužžíítt
ssiittuuaaccee,, vv nníížž ssee vv ssoouuččaassnnoossttii
nnaacchháázzíí.. PPrreezziiddeenntt jjee ppřřeessvvěědd--
ččeenn,, žžee UUkkrraajjiinnaa bbyy ssii ttoo zzaasslloouu--
žžiillaa aa žžee jjee ttoo mmoožžnnéé,, nnaappssaallaa
aaggeennttuurraa UUnniiaann..

Ukrajina již celé roky usilu-
je o přijetí do paktu NATO
a do EU, ale dosud nemá
schválený ani plán kroků
vedoucích k členství NATO,
ani postavení kandidátské
země vůči EU. »Obracíme se
na Evropskou unii kvůli bez-
odkladnému připojení Ukraji-
ny podle nové speciální proce-
dury,« prohlásil šéf země,
do níž vstoupila ruská vojska.
Ukrajina je podle něj vděčná
partnerům za to, že solidárně
stojí jejím po boku. »Ale
naším cílem je být spolu se
všemi Evropany, a hlavně být
rovnoprávní,« řekl Zelenskyj.
»Jsem přesvědčen, že jsme si
to zasloužili. Jsem přesvědčen,
že vše je možné,« zdůraznil.

Předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leye-
nová v neděli uvedla, že Ukra-
jina patří do Evropské unie
a blok by si přál, aby se časem
stala její součástí. O vstupu
nových zemí však rozhodují
členské státy, které nemusí
s názory EK souhlasit. »Sku-
tečně časem, patří k nám. Jsou
jedněmi z nás a my je chceme
mezi námi,« řekla von der
Leyenová několik hodin poté,
co se 27 zemí EU rozhodlo
zaplatit dodávky zbraní na
Ukrajinu, což se stalo poprvé
v historii bloku. Zaplatí proti-
tankové střely a další vysoko-
rážní zbraně.

Lotyši do boje 
za Kyjev

Lotyšsko svým občanům
povolilo bojovat na Ukrajině
v ukrajinských řadách proti
ruské armádě, oznámil lotyšský
parlament. Zákonodárci opatření
jednomyslně schválili včera
ráno, píše Reuters. »Našim
občanům, kteří chtějí podpořit
Ukrajinu a dobrovolně sloužit
k obraně ukrajinské nezávislosti
a naší společné bezpečnosti, to
musí být umožněno,« uvedl
JJuurriiss RRaannccaanniiss, předseda parla-
mentního obranného výboru,
který návrh zákona předložil.
Dobrovolníky z cizích států
k zapojení do bojů s Ruskem
o uplynulém víkendu vyzval
Zelenskyj. Mají se spojit s ukra-
jinskými velvyslanectvími ve
svých zemích. Souhlas s působe-

ním svých občanů v mezinárod-
ních brigádách, které chce zfor-
movat Kyjev, v neděli udělila
dánská vláda.

Ruské ztráty
Ruské ministerstvo obrany

v neděli poprvé uvedlo, že při
bojích na Ukrajině utrpěla
ruská armáda ztráty. Mluvčí
generál Igor Konašenkov, cito-
vaný TASS, konkrétní údaje
neuvedl. Řekl jen, že ruské
ztráty jsou »mnohonásobně
menší, než ztráty zlikvidova-
ných nacionalistů a ztráty mezi
vojáky ukrajinských ozbroje-
ných sil.« »Ruský vojenský
personál prokazuje odvahu
a hrdinství při plnění bojových
úkolů speciální vojenské opera-
ce. Bohužel mezi našimi druhy
jsou mrtví a zranění,« prohlásil
Konašenkov. Podle Kyjeva je

jich už na 5300. Rusko mělo
přijít i o 191 tanků, 29 letounů
a 29 vrtulníků.

Rusko uvádí, že ovládlo nebe
nad Ukrajinou, zasáhlo 1114
vojenských objektů, zničilo 314
tanků a obrněnců, 57 raketome-
tů, 121 děl, 31 radiouzlů a 274
kusů speciální automobilové
techniky. Konašenkov sdělil, že
ruská vojska ovládla města Ber-
ďansk a Enerhodar. Ruští vojáci
podle nedělního vyjádření mluv-
čího za uplynulých 24 hodin zni-
čili osm bojových strojů protile-
tadlového raketového kompletu
Buk M-1, naváděcí radiolokáto-
ry protiletadlových raket S-300
a Buk M-1, čtyři bojová letadla
na zemi a jedno letadlo sestřelili
ve vzduchu. 

Při ruském ostřelování města
Charkov zahynulo nejméně 11
lidí. Zraněných jsou desítky.

Včera to uvedl předseda místní
oblastní správy Oleh Siněhubov.

Čína vyzývá ke klidu
Čínské ministerstvo zahraničí

včera uvedlo, že nesouhlasí
s nelegálními a jednostrannými
sankcemi vůči Rusku. Děje se
tak poté, co Západ kvůli Ukraji-
ně přijal opatření k vyřazení vel-
kých ruských bank ze systému
SWIFT a další postihy. Čínská
diplomacie vyzvala ke zklidnění
situace. Mluvčí ministerstva
zahraničí WWaanngg WWeenn--ppiinn řekl,
že strany konfliktu by měly
zabránit další eskalaci. Zopako-
val, že z pohledu Číny by legi-
timní bezpečnostní obavy všech
zemí měly být brány vážně. Na
nedělní výzvu Bílého domu,
»aby Peking ruskou invazi na
Ukrajinu odsoudil«, Wang rea-
goval slovy, že Čína stojí na stra-
ně spravedlnosti a míru a podle
toho rozhoduje o své pozici.
Čína útok na Ukrajinu odmítla
nazvat invazí. Zároveň opakova-
ně vyzvala k jednáním a pouká-
zala na to, co popisuje jako
oprávněné ruské bezpečnostní
obavy. Západní státy mezitím
zavádějí sankce, které zvyšují
tlak na ruského prezidenta.
»Nesouhlasíme, aby se k řešení
problémů používaly sankce, o to
více nesouhlasíme s jednostran-
nými sankcemi bez mezinárod-
ního mandátu. Čína a Rusko
budou pokračovat v pravidelné
obchodní spolupráci založené na
vzájemném respektu, rovnosti
a vzájemném prospěchu,« cito-
vala Reuters a ČTK mluvčího.
Čína je největším obchodním
partnerem Ruska. Země deklaro-
valy rozsáhlé strategické part-
nerství zaměřené na boj proti
vlivu USA a uvedly, že nebudou
mít »žádné ‚zakázané‘ oblasti
spolupráce«. ((aavvaa))

Vyjednávání Moskva – Kyjev, první schůzka
NNaa uukkrraajjiinnsskkoo--bběělloorruusskkéé hhrraanniiccii

vvččeerraa jjeeddnnaallyy rruusskkáá aa uukkrraajjiinnsskkáá ddeelleeggaa--
ccee.. IInnffoorrmmoovvaallaa oo ttoomm rruusskkáá aa uukkrraajjiinn--
sskkáá mmééddiiaa.. ŠŠlloo oo pprrvvnníí sscchhůůzzkkuu vvyyjjeedd--
nnáávvaaččůů bboojjuujjííccíícchh ssttrraann oodd cchhvvííllee,, kkddyy
rruuššttíí vvoojjááccii ppřřeekkrrooččiillii hhrraanniiccee UUkkrraajjiinnyy..
ZZee vvččeerreejjššíí ssiittuuaaccee nneebbyylloo zzřřeejjmméé,, jjaakk
ddlloouuhhoo bbuuddoouu rroozzhhoovvoorryy ttrrvvaatt,, uuvveeddllaa
aaggeennttuurraa UUnniiaann ss ooddvvoolláánníímm nnaa zzddrroojj
zz kkaanncceelláářřee uukkrraajjiinnsskkééhhoo pprreezziiddeennttaa..

Klíčovým požadavkem Kyjeva je
okamžité příměří a stažení ruských
vojsk z ukrajinského území, uvedla
ukrajinská média s odvoláním na
komuniké prezidentské kanceláře poté,
co ukrajinská delegace dorazila na
místo. Kreml se před jednáním zdržel

oznámení ruských požadavků. Dříve za
cíle své vojenské operace označil
demilitarizaci Ukrajiny a očištění země
od neonacistů. Vedoucí ruské delegace,
poradce ruského prezidenta Vladimir
Medinskij řekl médiím, že každá hodi-
na konfliktu znamená mrtvé ukrajinské
občany a vojáky. Proto je podle něj
třeba co nejrychleji dospět k dohodám.
»Ale tyto dohody nepochybně musí
být v zájmu obou stran,« prohlásil
podle záběrů na sociálních sítích.
Ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj v neděli uvedl, že příliš
nevěří v úspěch jednání s Rusy, ale že
je třeba pokusit se využít i tu nejmenší
šanci.

V ukrajinské delegaci je ministr
obrany Oleksij Reznikov, Mychajlo
Podoljak z kanceláře prezidenta, před-
seda poslaneckého klubu vládní strany
Sluha národa David Arachamija,

vedoucí ukrajinské delegace v třístran-
né kontaktní skupině (Ukrajina, Rusko,
OBSE) Andrij Kostin, poslanec Rus-
tem Umerov a náměstek ministra
zahraničí Mykola Točyckyj, napsala
Unian. V ruské delegaci, již vede exmi-

nistr kultury a poradce Kremlu Medin-
skij, jsou náměstci ministrů obrany
a zahraničí, ruský velvyslanec v Bělo-
rusku Boris Gryzlov a předseda zahra-
ničního výboru ruské sněmovny Leo-

nid Sluckij.
Rozhovory měly začít v neděli,

ale ukrajinská delegace měla pro-
blém dorazit na místo jednání.
BBC s odvoláním na mluvčí stra-
ny Sluha národa uvedla, že ukra-

jinská delegace na jednání nakonec při-
letěla polským vrtulníkem. Vlastní
start rozhovorů pak provázelo další
čekání i protichůdné zprávy, zda roz-
hovory už skutečně začaly, nebo ne.

((aavvaa,, ččttkk))

Ústavní změny 
v Bělorusku

VV nneedděěllnníímm rreeffeerreenndduu vv BBěělloo--
rruusskkuu bbyyllyy sscchhvváálleennyy úússttaavvnníí
zzmměěnnyy.. TTyy ttaakkéé zzaahhrrnnuujjíí zzrruuššeenníí
nneeuuttrráállnnííhhoo bbeezzppeeččnnoossttnnííhhoo ssttaa--
ttuussuu,, ddííkkyy kktteerréémmuu bbuuddoouu mmooccii
bbýýtt nnaa bběělloorruusskkéémm úúzzeemmíí rroozz--
mmííssttěěnnyy jjaaddeerrnnéé zzbbrraanněě jjiinnýýcchh
ssttááttůů.. TTeennttoo bboodd zzáárroovveeňň uummoožžnníí
ppřřííttoommnnoosstt rruusskkýýcchh ssiill nnaa bběělloo--
rruusskkéémm úúzzeemmíí..

Podle běloruské centrální
volební komise pro změny ústa-
vy hlasovalo 65,2 procenta
účastníků. Běloruská opozice
hlasování už dříve prohlásila za
nezákonné. Voliče vybídla, aby
znehodnotili lístky, na nichž byla
jedna otázka: »Souhlasíte se
změnami ústavy Běloruské
republiky a jejími doplněními?«

Jen dvě funkční 
období

Podle nové ústavy bude moci
jedna a táž osoba zastávat úřad
prezidenta maximálně po dobu
dvou funkčních období. Prezi-
denta Alexandra Lukašenka,
který stojí v čele země od roku
1994, se ale toto pravidlo týkat

nebude. Norma vstoupí v účin-
nost až v den nástupu do funkce
nově zvoleného prezidenta.
Tímto způsobem se Lukašenkovi
jeho působení bude počítat od
nuly, až mu v roce 2025 vyprší
současný mandát. 

Reakce na kroky
Západu

Kvůli změnám ústavy by se na
běloruském území mohly objevit
jaderné zbraně. Poprvé od doby,
kdy se jich země po rozpadu
Sovětského svazu vzdala. Bělo-
ruský lídr Lukašenko v neděli
v jedné z volebních místností
v metropoli Minsku řekl, že by
mohl požádat Rusko, aby Bělo-
rusku jaderné zbraně vrátilo.
»Pokud vy (západní mocnosti)
umístíte jaderné zbraně do Pol-
ska nebo do Litvy, tedy k našim
hranicím, pak se obrátím na rus-
kého prezidenta Vladimira Puti-
na, aby mi bez jakýchkoliv pod-
mínek vrátil jaderné zbraně,
které jsem odevzdal,« prohlásil
prezident Lukašenko.

((aavvaa,, ččttkk))

Norští vojáci u letadla, kterým v neděli přiletěli do litevského Kaunasu. Norsko rozmisťuje v Litvě
další síly NATO včetně tanků. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Upoutávka na konání referenda na obchodním centru v Minsku FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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LAVROV NEMŮŽE

DO ŽENEVY
RRuusskkýý mmiinniissttrr zzaahhrraanniiččíí SSeerrggeejj

LLaavvrroovv ppooddllee ssvvéé mmlluuvvččíí ssee
nneemměěll jjaakk ddoossttaatt ddoo ŽŽeenneevvyy nnaa
4499.. zzaasseeddáánníí RRaaddyy OOSSNN pprroo lliidd--
sskkáá pprráávvaa,, pprroottoožžee eevvrrooppsskkéé
zzeemměě uuzzaavvřřeellyy vvzzdduuššnnýý pprroossttoorr
pprroo rruusskkáá lleettaaddllaa.. UUvveeddllaa ttoo
vvččeerraa aaggeennttuurraa TTAASSSS.. LLaavvrroovv
mměěll nnaa jjeeddnnáánníí vvyyssttoouuppiitt ddnneess..

Podle mluvčí ruské diploma-
cie MMaarriijjii ZZaacchhaarroovvoovvéé se Lav-
rov nemohl dostat do Švýcarska,
protože evropské země, které
s Ruskem sousedí, uzavřely
vzdušný prostor pro ruská leta-
dla. »Problémem je však OSN
a její generální tajemník. Jsou
povinni zajistit, aby delegace
dorazily do sídla OSN v Ženevě,
a to zejména v době světové
krize,« prohlásila mluvčí. Mezi
prvními zakázala ruským leta-
dlům vstup do vzdušného pro-
storu ČR, v neděli se přidaly
např. Rakousko, SRN a další
evropské země či Kanada. EU
poté ohlásila, že celý unijní
vzdušný prostor se uzavře pro
všechna ruská letadla včetně
soukromých letounů ruských oli-
garchů. Letecké spojení mezi
Evropou a Ruskem tak už prak-
ticky nebude možné. Proto byl
Lavrov nucen svou cestu zrušit.

EANA ZASTAVILA

AGENTURU TASS 
RRuusskkéé aaggeennttuuřřee TTAASSSS bbyylloo

ppoozzaassttaavveennoo ččlleennssttvvíí vv EEvvrrooppsskkéé
aalliiaannccii ttiisskkoovvýýcchh aaggeennttuurr
((EEAANNAA)).. IInnffoorrmmoovvaall oo ttoomm
vv nneedděěllii vvýýbboorr EEAANNAA.. PPrrýý pprroottoo,,
žžee TTAASSSS nnyynníí nneenníí sscchhooppnnaa
ppoosskkyyttoovvaatt nneessttrraannnnéé zzpprraavvooddaajj--
ssttvvíí..

»V podmínkách nových, rus-
kou vládou prosazených naříze-
ní, jež se týkají médií a která
silně omezují svobodu médií, je
výbor EANA názoru, že se
TASS dostala do rozporu s úče-
lem EANA, jak je zakotven ve
stanovách,« tvrdí se v prohláše-
ní. Výkonný orgán aliance se
z tohoto důvodu a kvůli výzvám
některých členů vyloučit TASS
z EANA jednomyslně rozhodl
členství TASS pozastavit. Zda
TASS vyloučí, rozhodne valná
hromada. TASS se nyní nedosta-
ne ke zdrojům, které EANA
zpřístupňuje členům. Do valné
hromady se nemůže účastnit ani
schůzek aliance. EANA sdružuje
32 evropských národních tisko-
vých agentur. Od založení v roce
1956 slouží jako fórum pro spo-
lupráci a výměnu informací
a zkušeností mezi svými členy.
K hlavním aktivitám patří ochra-
na autorských práv a podnikatel-
ského prostředí pro poskytování
nezávislého a nezaujatého zpra-
vodajství. ((aavvaa,, ččttkk))

CENA OD POSSELTA

ZELENSKÉMU
EEvvrrooppsskkoouu cceennuu KKaarrllaa IIVV..,,

kktteerráá jjee nneejjvvyyššššíímm vvyyzznnaammeennáá--
nníímm ssuuddeettsskkýýcchh NNěěmmccůů,, lleettooss
zzíísskkáá uukkrraajjiinnsskkýý pprreezziiddeenntt VVoolloo--
ddyymmyyrr ZZeelleennsskkyyjj.. OOzznnáámmiill ttoo
BBeerrnndd PPoosssseelltt,, nneejjvvyyššššíí ppoolliittiicckkýý
ppřřeeddssttaavviitteell ssuuddeettsskkýýcchh NNěěmmccůů..

Posselt v prohlášení uvedl, že
výběr Zelenského je protestem
proti ruskému útoku na Ukrajinu,
za který je zodpovědný ruský pre-
zident Vladimir Putin. »Protestu-
jeme tak proti Putinovu útoku na
srdce a duši Evropy a vyjadřuje-
me solidaritu se statečným ukra-
jinským lidem,« uvedl Posselt
o důvodech výběru Zelenského.
Dodal, že Zelenskyj se díky své
statečnosti a chování stal jedním
z nejvýznamnějších Evropanů
současnosti. Nejvyšší sudetoně-
mecké ocenění, které nese název
po českém králi a římském císaři
Karlu IV., je propůjčováno »za
zvláštní přínos k porozumění
mezi národy střední Evropy«.
Cena se uděluje každoročně od
roku 1985. Loni ji získal český
exministr kultury Daniel Her-
man… Cenu předávají sudetští
Němci tradičně na svém sjezdu,
který se letos koná od 3. do 5.
června v bavorském Hofu nedale-
ko českých hranic. ((aavvaa,, ččttkk))

JE TŘEBA
DOHODNOUT SE

U JEDNACÍHO STOLU.

l Švýcarsko přijme sankce proti ruským činitelům a firmám po vzoru postihů Evropské unie
a zmrazí také jejich majetek, oznámila včera švýcarská vláda. Alpská země v posledních dnech
lavírovala mezi tradiční neutralitou a solidaritou se Západem a včerejší rozhodnutí je pro ni veli-
ce nezvyklé, poznamenávají média. Podle švýcarského prezidenta Ignazia Cassise jde o unikátní
a těžký krok, který vyžadoval pečlivé posouzení. »Ve světle pokračující ruské intervence na Ukra-
jině se Spolková rada 28. února rozhodla přijmout balík sankcí, který uvalila EU 23. a 25. února,«
uvedla tamní vláda. Švýcarsko k tomu zavedlo s okamžitou účinností finanční postihy proti rus-
kému prezidentovi Vladimiru Putinovi, premiérovi Michailu Mišustinovi a šéfovi ruské diploma-
cie Sergeji Lavrovovi. Ministryně spravedlnosti Karin Kellerová-Sutterová rovněž oznámila, že
alpská země nově nepovoluje vstup na své území pěti ruským oligarchům, kteří mají údajně blíz-
ko k Putinovi, úřady je však odmítly jmenovat. ((ččttkk))



Kdo má kolik výzbroje
SSrroovvnnáánníí oozzbbrroojjeennýýcchh ssiill UUkkrraajjiinnyy aa RRuusskkaa

jjee zzaajjíímmaavvéé ppřřeeddeevvššíímm pprroo zznnaaččnnýý nneeppoomměěrr
nnaa oobboouu ssttrraannáácchh.. PPooddllee úúddaajjůů sseerrvveerruu gglloo--
bbaallffiirreeppoowweerr..ccoomm mmáá UUkkrraajjiinnaa aakkttuuáállnněě 2222..
nneejjssiillnněějjššíí aarrmmáádduu ssvvěěttaa,, RRuusskkoo mmáá ppaakk ddrruu--
hhoouu nneejjssiillnněějjššíí aarrmmáádduu nnaa ssvvěěttěě.. ÚÚddaajjee ČČTTKK
jjssoouu aakkttuuáállnníí kkee ččttvvrrttkkuu mmiinnuullééhhoo ttýýddnnee,, kkddyy
zzaaččaallaa rruusskkáá vváállkkaa nnaa UUkkrraajjiinněě..

Počet vojáků:
Ukrajina – 255 000 aktivních vojáků (900

tisíc rezervistů)
Rusko – 1 013 000 aktivních vojáků 

(2 miliony rezervistů)

Obrněné síly:
Ukrajina - 2600 tanků (přes 700 kusů typu

T-64 a více než 150 moderních T-84), přes 
12 000 obrněných transportérů a bojových
vozidel pěchoty

Rusko – 13 000 tanků (přes 9000 typu 
T-72 a přes 570 moderních T-90), zhruba 
30 000 obrněných transportérů a bojových
vozidel pěchoty

Letectvo:
Ukrajina - 69 bojových letounů, 34 bojo-

vých vrtulníků, 32 transportních strojů

Rusko - 800 bojových letounů, přes 540
bojových vrtulníků, 450 transportních strojů

Loďstvo:
Ukrajina - 13 bojových plavidel
Rusko - 214 bojových plavidel

Jaderné zbraně:
Ukrajina - po rozpadu SSSR bylo na jejím

území na 1900 hlavic, země se jaderných
zbraní oficiálně vzdala v roce 1994 a v čer-
vnu 1996 byl ukončen jejich odvoz

Rusko - má přibližně 6300 jaderných hla-
vic, z toho přibližně 1600 připravených
k okamžitému použití, ať už z ponorek,
pozemních sil, mobilních odpalovacích zaří-
zení či letadel

Financování:
Ukrajina - v roce 2020 vydala na obranu

šest miliard dolarů, 4,1 % HDP
Rusko - v roce 2020 vydalo na obranu 62

miliard dolarů, 4,3 % HDP
Zdroje: Mezinárodní institut pro strategic-

ké studie (IISS), Mezinárodní kampaň za
zrušení jaderných zbraní (ICAN), Stock-
holmský mezinárodní ústav pro výzkum
míru (SIPRI) a zmiňovaný web. ((rrjj))

Francie. K Republikánům
vstoupili mrtví i pes

DDoo ffrraannccoouuzzsskkéé pprraavviiccoovvéé ssttrraannyy RReeppuubblliikkáánnii
((LLRR)) vvssttoouuppiilloo vv ttýýddnneecchh ppřřeedd pprriimmáárrkkaammii nněěkkoolliikk
ssttoovveekk lliiddíí,, kktteeřříí ssii nnaa ssvvéé ččlleennssttvvíí nneeppaammaattuujjíí,, nneeeexxii--
ssttuujjíí nneebboo jjssoouu mmrrttvvíí.. JJee mmoožžnnéé,, žžee ssee nnáásslleeddnněě
zzúúččaassttnniillii hhllaassoovváánníí oo kkaannddiiddááttoovvii nnaa ppoosstt ffrraannccoouuzz--
sskkééhhoo pprreezziiddeennttaa..

Po několika týdnech zkoumání možných nesrov-
nalostí to ve středu uvedl francouzský deník Libéra-
tion, podle kterého se stal straníkem i pes. Strana
obvinění listu odmítá.

Deník uvedl, že před prosincovým sjezdem strany,
z nějž vzešla jako oficiální kandidátka na prezident-
ku Valérie Pécresseová, se odehrály »podvodné
manévry«. Ty podle listu zpochybňují průběh hlaso-
vání, ve kterém šéfka pařížského regionu porazila
Érika Ciottiho.

Strana do konce roku 2021 zaznamenala prudký
nárůst členů. Z 80 000 registrovaných členů, které
Republikáni evidovali na konci září, vzrostl jejich
počet na téměř 150 000 v polovině listopadu. Mezi
novými členy bylo »nejméně několik set voličů zare-
gistrováno podvodně«, napsal Libération.

List tvrdí, že měl přístup k listinám, podle kterých
někteří členové v době registrace zemřeli nebo vůbec
neexistovali. »Jiní s námahou vysvětlují, proč a jak

do strany vstoupili. Další se řídili pokyny či prokáza-
li laskavost známému, který za ně někdy uhradil
členství,« uvedl deník. Libération dokonce zazname-
nal případ psa Douglase, kterého registroval jeho
majitel a fanoušek Ciottiho.

Deník rovněž upozornil na nesrovnalosti v regionu
Ile-de-France, kterému šéfuje právě Pécresseová.
Zde se do strany přihlásilo mnoho členů, kteří nema-
jí francouzskou státní příslušnost, a tudíž ani právo
hlasovat v prezidentských volbách. Převážně šlo
o příslušníky místní čínské komunity, která se podle
listu stala terčem »velmi účinného lobbování« ze
strany úředníků departementu Seine-Saint-Denis.

Libération uvedl, že není možné s jistotou určit,
zda se tito falešní členové zúčastnili primárek, proto-
že seznam voličů byl po hlasování zničen. Dodal
proto, že možný podvod nezpochybňuje vítězství
Pécresseové. Vyvolává ale otázky o důvěryhodnosti
hlasování.

Strana obvinění popřela. V prohlášení uvedla, že
věc předá pařížské prokuratuře. Podle Republikánů
je článek pokusem o destabilizaci. Zdroje z okolí
francouzské prezidentské kandidátky řekly, že pri-
márky byly »příkladné svou organizací, mobilizací
a jednotou«. ((ččttkk))

Děsivý osud Afghánců podle UNICEF a OSN

Série tweetů UNICEF Afg-
hánistán ukazuje, že Soria
není ve svém utrpení sama.
»Každá třetí dospívající dívka
trpí v Afghánistánu anémií,
přičemž země bojuje s jedním
z nejvyšších podílů zakrnělos-
ti na světě u dětí do pěti let,
a to 41 %,« tvrdí UNICEF.

Příběh Sorie je jedním
z milionů; v provincii Uruz-
gán v jižním Afghánistánu
přibývá případů spalniček
kvůli nedostatku vakcín. To,
co navazovalo na tweet o Sorii
z UNICEF Afghánistán, bylo
další neradostnou připomín-
kou vážnosti situace v zemi
a jejího dopadu na životy dětí:
»Bez urgentních opatření by
jeden milion dětí mohl zemřít
na těžkou akutní podvýživu.«
UNICEF nyní distribuuje
»vysokoenergetickou arašído-
vou pastu«, aby odvrátil
katastrofu.

Akutním hladem trpí
polovina obyvatel

OSN mezitím varovala, že
přibližně 23 milionů Afghán-
ců – asi polovina celkové
populace země – čelí »rekord-
ní úrovni akutního hladu«.
Začátkem září, ani ne měsíc
poté, co se v Kábulu dostal
k moci Tálibán, Rozvojový
program OSN poznamenal, že
»snížení HDP o 10-13 % by
v nejhorším případě mohlo
přivést Afghánistán k propasti
téměř všeobecné chudoby –
míry chudoby ve výši 97 % do
poloviny roku 2022«.

AAhhmmaadd RRaazzaa KKhhaann,, hlavní
sběratel (celník) v Khyber
Pakhtunkhwa v Pákistánu,
říká, že vývoz z jeho země do
Afghánistánu klesl o 25 %;
Státní banka Pákistánu podle
něj »zavedla 13. prosince
novou politiku vývozu do
Afghánistánu«, která vyžadu-
je, aby afghánští obchodníci
ukázali, že mají u sebe ame-
rické dolary, aby mohli
nakoupit zboží z Pákistánu
před vstupem do země, což je
pro mnohé z obchodníků
téměř nemožné prokázat, pro-
tože Tálibán v zemi zakázal
používání cizí měny. Je prav-
děpodobné, že Afghánistán
tedy není příliš daleko od vše-
obecné chudoby - s tím, jak se
tam věci v současnosti mají.

Generální tajemník OSN
AAnnttóónniioo GGuutteerrrreess 26. ledna

t. r. řekl, že »Afghánistán visí
na vlásku«, a zároveň pouká-
zal na 30 % »poklesu« jeho
HDP.

Sankce a dolary
Dne 7. února t. r. mluvčí

Tálibánu SSuuhhaaiill ŠŠaabbíínn řekl
Sky News, že tato nebezpečná
situace, která vede k hladově-
ní a nemocem mezi dětmi

v Afghánistánu, »není výsled-
kem našich aktivit (Tálibánu).
Je výsledkem sankcí uvale-
ných na Afghánistán.«

V tomto bodě má Šabín
pravdu. V srpnu 2021 americ-
ká vláda zmrazila 9,5 miliardy
dolarů, které afghánská cent-
rální banka (Da Afghanistan
Bank) držela v newyorském
Federálním rezervním systé-
mu. Mezitím rodinní přísluš-
níci obětí, které zemřely při
útocích z 11. září, zažalovali
»seznam cílů«, včetně Tálibá-
nu, za jejich ztráty a americký

soud později rozhodl, že
žalobcům bude vyplaceno
»odškodné«, které nyní činí
sedm miliard dolarů. Nyní,
když je Tálibán v Afghánistá-
nu u moci, se zdá, že Bideno-
va administrativa postupuje
»k vyčištění právní cesty«
k uplatnění nároku na 3,5
miliardy dolarů z peněz ulože-
ných ve Federálním rezervním
systému pro rodiny obětí z 11.
září.

Ztráta přístupu 
ke zdravotní péči

Evropská unie ji následova-
la a odřízla Afghánistán od
vládní pomoci a rozvojové

pomoci ve výši 1,4 miliardy
dolarů, jež měla být vyplacena
v letech 2021-25. Kvůli ztrátě
těchto finančních prostředků
z Evropy musel Afghánistán
zavřít »nejméně 2000 zdra-
votnických zařízení sloužících
přibližně 30 milionům Af-
ghánců«. Zde je třeba pozna-
menat, že celkový počet oby-
vatel Afghánistánu je přibliž-
ně 40 milionů, což znamená,
že většina Afghánců kvůli
tomuto rozhodnutí ztratila pří-
stup ke zdravotní péči.

Během celého dvacetiletého

období americké okupace Afg-
hánistánu se ministerstvo
veřejného zdraví začalo spolé-
hat na kombinaci dárcovských
fondů a pomoc nevládních
organizací (NGO). Právě
v důsledku těchto fondů
zaznamenal Afghánistán
během průzkumu úmrtnosti
v Afghánistánu 2010 pokles
kojenecké úmrtnosti a úmrt-
nosti matek. Nicméně celý
systém veřejné zdravotní péče,
zejména mimo Kábul, se
během americké okupace
potýkal s problémy. »Mnoho
primárních zdravotnických
zařízení bylo nefunkčních
kvůli nejistotě, nedostatku
infrastruktury, nedostatku per-

sonálu, nepříznivému počasí,
migracím a špatnému toku
pacientů,« napsali zdravotníci
z Afghánistánu a Pákistánu na
základě své analýzy toho, jak
konflikt v Afghánistánu ovliv-
nil »poskytování mateřských
a dětských zdravotních slu-
žeb«.

Procházka 
po Šahíd Mazárí

Dne 8. února t. r. mě jeden
afghánský přítel, pracující
v ulici Šahíd Mazárí v Kábu-

lu, vzal na virtuální procházku
– pomocí videa na svém tele-
fonu – do této rušné části
města. Chtěl mi ukázat, že
alespoň v hlavním městě mají
obchody zboží, ale že lidé
prostě nemají peníze na náku-
py. Diskutovali jsme o tom,
jak Mezinárodní organizace
práce nyní odhaduje, že do
poloviny roku bude z práce
vytlačen téměř milion lidí,
z nichž mnohé jsou ženy,
které trpí omezeními Tálibánu
ohledně práce žen. Afghá-
nistán, říká mi, ničí kombina-
ce nedostatku zaměstnání
a nedostatku hotovosti v zemi
kvůli sankcím uvaleným
Západem.

Diskutujeme o pracovnících
Tálibánu, kteří mají na starosti
finance, o lidech, jako je minis-
tr financí mulla Hidajatulláh
Badrí a guvernér afghánské
centrální banky Šakir Džalalí.
Badrí (nebo Gul Agha) je pro
Tálibán člověk přes peníze,
zatímco Džalalí je odborník na
islámské bankovnictví. Není
pochyb o tom, že Badrí je
vynalézavý člověk, který rozvi-
nul finanční infrastrukturu Táli-
bánu a naučil se o mezinárod-
ních financích na nelegálních
trzích. »Ani nejchytřejší a nej-

zkušenější člověk by nebyl
schopen udělat nic, pokud by
sankce zůstaly,« řekl můj pří-
tel. Věděl by to. Dříve pracoval
v Da Afghanistan Bank.

»Proč by nemohl být svěře-
necký fond pro obnovu Af-
ghánistánu (ARTF) Světové
banky využit k tomu, aby se
peníze dostaly do bank?«
zeptal se. Tento fond, partner-
ství mezi Světovou bankou
a dalšími dárci, který vznikl
v roce 2002, disponuje finanč-
ními prostředky ve výši 1,5
miliardy dolarů. Pokud navští-
víte webové stránky ARTF,
obdržíte neradostnou aktuali-
zaci: »Světová banka pozasta-
vila vyplácení v našich opera-

cích v Afghánistánu.« Říkám
svému příteli, že si nemyslím,
že Světová banka tato aktiva
v brzké době rozmrazí. »No,
tak budeme hladovět,« říká,
když prochází kolem dětí
sedících na kraji ulice…

VViijjaayy PPRRAASSHHAADD
pprroo GGlloobbeettrrootttteerr MMeeddiiaa

((IInntteerrnnaattiioonnaall SSyynnddiiccaattiioonn
SSeerrvviiccee)),,

1155.. úúnnoorraa 22002222
(Vijay Prashad je indický

historik, redaktor a novinář.)
PPřřeekkllaadd

VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

Afghánští chlapci v Kábulu sledují přes improvizovanou zeď rozdělování humanitárních dodávek potravin potřebným. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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DDnnee 88.. úúnnoorraa tt.. rr.. rroozzeessllaall UUNNIICCEEFF ((DDěěttsskkýý ffoonndd OOrrggaanniizzaa--
ccee ssppoojjeennýýcchh nnáárrooddůů)) AAffgghháánniissttáánn ppoonnuurrýý ssoouubboorr ttwweeeettůů..
JJeeddeenn zz ttwweeeettůů,, kktteerrýý oobbssaahhoovvaall ffoottooggrraaffiiii ddííttěěttee lleežžííccííhhoo nnaa
nneemmooccnniiččnníímm llůůžžkkuu ss mmaattkkoouu sseeddííccíí vveeddllee nněějj,, oobbssaahhuujjee ttoottoo::
»»PPoottéé,, ccoo ssee nneeddáávvnnoo zzoottaavviillaa zz aakkuuttnnííhhoo vvooddnnaattééhhoo pprrůůjjmmuu,, jjee
ddvvoouulleettáá SSoorriiaa ooppěětt vv nneemmooccnniiccii,, tteennttookkrráátt ttrrppíí eeddéémmeemm
aa cchhřřaaddnnuuttíímm.. JJeejjíí mmaattkkaa bbyyllaa ppoosslleeddnníí ddvvaa ttýýddnnyy uu jjeejjííhhoo
llůůžžkkaa aa úúzzkkoossttlliivvěě ččeekkaallaa,, aažž ssee SSoorriiaa zzoottaavvíí..««



Československá nejČeskoslovenská nej
K vidění jsou například igráčci, stavebni-

ce Seva, Baťovy dřeváky, ale i historické klo-
bouky TONAK. Určená je jak pro poučení
dětí, tak i k zavzpomínání a pobavení dospě-
lých. Výstava je otevřena v březnu čtvrtek až
neděle od 10.00 do 16.00, v dubnu ve stejné
časy i ve středu. Vstupenka pro dospělého
stojí 100 korun, děti od šesti let zaplatí 60
korun, menší děti 25 korun.

»Chceme vypíchnout témata, která jsou
již částečně zapomenutá, upozaděná,
anebo naopak považovaná za zcela běžná.

Neobvyklým mixem exponátů a nápaditou
instalací chceme návštěvníka inspirovat
a motivovat k objevování nejen lokálních
specifik,« uvedl spoluautor výstavy
a vedoucí produkce letohrádku PPeettrr LLuukkaass.

Celou výstavou provázejí igráčci, kteří
přibližují československá prvenství.
K vidění je například stavebnice Seva,
kterou mladý inženýr Petr Šimr sestavil
do modelů lidské kostry, Napoleona, exo-
tických zvířat, dopravních prostředků
a dalších exponátů. Návštěvníci se ale

mohou těšit například i na sklo a porce-
lán, Spejbla a Hurvínka, prostorové
pohlednice a panaskopické knihy, lidovou
tvořivost, Baťovy dřeváky, historické klo-
bouky TONAK, šaty ze silonu, bižuterii,
také na dětské hry a hračky. K vidění jsou
i papírové modely, první zahradní trpas-
lík, dobové reklamy, kostkový cukr jako
český vynález a další.

Letohrádek Mitrovských dal v roce 1779
postavit hrabě Antonín Mitrovský. Sloužil
jako letní odpočinkové sídlo. Kdysi stál
uprostřed zahrad, v současnosti jej ale
obklopuje městská zástavba. V současnos-
ti se v něm konají výstavy a kulturní akce.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//PPaattrriikk UUHHLLÍÍŘŘ
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VV LLeettoohhrrááddkkuu MMiittrroovvsskkýýcchh vv BBrrnněě pprroobbííhháá ddoo 11.. kkvvěěttnnaa vvýýssttaavvaa nnaazzvvaannáá ČČeesskkoosslloo--
vveennsskkáá nneejj.. PPooddllee aauuttoorrůů ppřřeeddssttaavvuujjee ttoo nneejjlleeppššíí,, ccoo bbyylloo aa jjee uu nnááss aa nnaa SSlloovveennsskkuu
kk vviidděěnníí,, zzaažžiittíí,, aallee ii oocchhuuttnnáánníí..



POČASÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DDNNEESS bude jasno, zpočátku
ojediněle nízká oblačnost. Nej-
vyšší denní teploty 33 aažž 77 °°CC,
v 1000 m na horách kolem --22 °°CC.
Slabý proměnlivý vítr 11--44 mm//ss, na
východě mírný severovýchodní
33--77 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude jasno až polojas-
no, od severozápadu místy pře-
chodně až oblačno. Noční teploty
--44 aažž --88 °°CC, v údolích kolem 
--1111 °°CC, denní teploty 33 aažž 77 °°CC.
Slabý proměnlivý vítr do 44 mm//ss.

POZVÁNKA

l PPřřeeddnnáášškkaa oo EETTIIOOPPIIII se koná v kulturním domě v Bludově
(Šumperk) ddnnee 33.. 33.. 22002222 ((ččttvvrrtteekk)) oodd 1177 hhooddiinn. Přednáší Ing.
Pavel Poláček, CSc. RR2222002222

l V měsíci březnu se dožívají významného životního 
jubilea soudružky a soudruzi JJaarroossllaavv KKUUNNEEŠŠ z Aše (94),
JJaarroossllaavv ZZEELLEENNKKAA z Chebu (75), PPaavveell KKOOUUSSAALL z Chebu
(75), VVááccllaavvaa HHEEJJNNOOVVÁÁ ze Salajny u Chebu (80),
JJaarroossllaavvaa SSCCHHEESSTTAAGGOOVVÁÁ z Chebu (80) a JJiiřříí JJAANNDDAA z Chebu
(85). Všechno nejlepší, poděkování za dlouhá léta práce pro
stranu, hodně dobře chráněného zdraví, vitality a osobní spoko-
jenosti do dalších let života přejí OV KSČM v Chebu a ZO
KSČM č. 4003 Cheb, č. 4004 Cheb, č. 4025 Cheb, č. 1001 Aš
a č. 4053 Cheb. RR2222002200

RECEPT PRO TENTO DEN

Indické placky Naan
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 450 g hladké mouky, 1 lžíci soli, 25 g

čerstvého droždí, 150 g bílého jogurtu, 50 g másla (+ na
potření), 200 ml vlažné vody.

Do mísy prosejeme mouku, přidáme rozdrobené droždí
a sůl. Přidáme rozpuštěné máslo, vlažnou vodu a bílý
jogurt. Vše zpracujeme na hladké těsto, které necháme asi
hodinu v teple vykynout. Vykynuté těsto prohněteme
a rozdělíme na 8 stejných dílů. Z nich vypracujeme
bochánky a necháme ještě chvíli dokynout (cca čtvrt hodi-
ny). Z každého bochánku rukama vytaháme placku asi
1/2 cm silnou.  Na rozpálené nepřilnavé pánvi opékáme
placky Naan z obou stran, z každé strany stačí cca 2 minu-
ty. Ještě teplé potíráme máslem a podáváme jako přílohu.

ZZaassllaallaa VVllaassttaa CChhoommááttoovváá,, PPrraahhaa ((rreecceepptt čč.. 5500//2222))

Z HISTORIE

11888822 zemř. AAnnttoonníínn BBUUCCHHTTEELL,, český skla-
datel a sběratel hudebních nástrojů (nar.
4. 5. 1804)

11889977 nar. AAnnttoonníínn LLHHOOTTÁÁKK, český sochař
a medailér (zemř. 7. 8. 1975)

11992222 nar. JJiicccchhaakk RRAABBIINN, izraelský politik.
Nobelova cena za mír 1994 (zemř. 
4. 11.1995)

11993322 nar. MMiilloošš SSMMEETTAANNAA,, český scenárista
a dramaturg (zemř. 20. 9. 2009)

11994422 zemř. FFeerrddiinnaanndd AAllbbíínn PPAAXX,, český pří-
rodovědec, zoolog, botanik a entomolog
německého původu (nar. 26. 7. 1858)

11998822 zemř. MMiicchhaall SSEEDDLLOOŇŇ (vl. jm. Antonín
Neureutter), český básník a překladatel
(nar. 5. 9. 1919)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Zavo-
lejte porodní sestřičky II (5/9). Britský seriál (2013)
1100..0000 První republika II (8/13). Seriál 1100..5555 Po
stopách hvězd. Ladislav Frej (2009) 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda. Magazín 
14.30 Počesku. Jilemnice
14.40 My všichni školou povinní (8/13).

Rozsudek. Pamětnický seriál (1984)
15.45 Zavolejte porodní sestřičky II (6/9).

Britský seriál (2013)
16.45 Cestománie. Uganda: Nil jako refrén
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 KKoonnffiiddeenntt.

Jiří Mádl v hlavní roli příběhu o radioama-
térovi, který se stal rukojmím své doby.
Koprodukční snímek ČT (2011)

2211..5555 NNeevviinnnnéé llžžii.
Vedlejší příznaky.
Proč jí berou děti a posílají ji do blázince?
Každý má někdy důvod neříct pravdu

23.19 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
23.20 Komisař Moulin. Smrt policejního

důstojníka. Francouzský kriminální
cyklus (1993)

0000..3355 AZ-kvíz 0011..0055 Zapomenutý Bečov 0011..2200
Zajímavosti z regionů 0011..5500 Sváteční slovo
0011..5555 V kondici 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby
naší doby 0055..1155 Černé ovce 0055..3300 Události
v regionech

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Tropické ostrovy (1/3).
Madagaskar 0099..2200 Osudový střet Judey s Římem:
Vzestup (1/2) 1100..1155 Objasněné záhady egypt-
ských mumií: Mladší dáma 1111..0055 Největší tanko-
vé bitvy:Arracourt 1111..5500 Život na křídlech motýlích
12.20 Nedej se plus
12.45 Nedej se: Hledání ticha
13.15 Zbraně 2. světové války (4/5). Kluzáky

a rakety. Dokumentární cyklus BBC
14.05 Tajemství 2. sv. války: Létání v čínských

službách. Britský dokumentární cyklus
15.00 Království divočiny: Lemčík zlatý.

Japonský dokumentární cyklus
15.25 Sto divů světa (9/13)
16.20 Zmrzlá planeta: Jaro. Dokumentární

cyklus z kolekce BBC Earth
17.10 Nicholas Winton: Muž, který zachránil

669 dětí. Francouzský dokument
18.05 Nejúžasnější díla přírody: Řeky.

Australský cyklus
19.00 Běžkotoulky. Přimda
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 UUkkrraaddllii ttoorrzzoo JJuuppiitteerraa.

Honba za překupníky s uměním. Annie
Girardotová a Philippe Noiret v hlavních
rolích francouzské komedie (1980)

21.45 Každá minuta života.
Dokument E. Hníkové sleduje rodinu 
na cestě za vysněným ideálem

23.10 Letecké katastrofy: Tragická zkouška.
Kanadsé dokumentární rekonstrukce

23.55 Poslední měsíce 2. světové války (1/2).
Německý dokumentární cyklus

0000..4400 Ku Klux Klan: Zrození neviditelné říše (1/2)
0011..3355 Hříšná duše II (3/8) 0022..2200 Cesty víry:
Muslimové pod křížem 0022..4455 Nový Hrozenkov 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0088..5555 Ulice (4216). Český seriál (2022) 0099..5500
Specialisté (155). Kariéra. Český kriminální seri-
ál (2022) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz 1111..4455
Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VI (23).

Šestá řada amerického seriálu (1997)
12.45 Doktoři z Počátků (11). Tak na zdraví!

Seriál z prostředí české vesničky (2013)
14.05 Mentalista II (15). Pálivá omáčka.

Americký krimi seriál (2009)
15.00 Kriminálka Miami IX (17). Zvláštní zásilka.

Kanadsko-americký krimi seriál (2010)
15.55 Kriminálka Miami IX (18). Všechno jinak.

Kanadsko-americký krimi seriál (2010)
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4217). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((1133))..

Hlad, spalující slunce a všudypřítomná
nejistota. Dva kmeny, Mao i Azua,
si už prošly ledasčím. Na obzoru 
jsou ale nové výzvy a nové problémy.
Když se z dvou kmenů stane jeden,
Survivor a všichni jeho hráči začínají
hrát úplně novou hru...

22.50 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.40 Kriminálka Miami IX (17). Zvláštní zásil-

ka. Devátá řada kanadsko-amerického
kriminálního seriálu (2010)

0000..3300 Kriminálka Miami IX (18). Všechno jinak
0011..2200 Mentalista II (15). Pálivá omáčka 0022..0000
Víkend 0033..0000 Na lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků
(10). Kdo nedělá, neslaví! 0044..4455 Novashopping

0066..1155 M.A.S.H (149) 0077..0000 Nový den
0088..1155 M.A.S.H (150) 0088..4455 M.A.S.H (151).
Americký válečný seriál (1972 – 1982) 0099..1155
DREAM TEAM - Mistři dílny 1100..3300 Jak se staví
sen – extra. Eliška 1111..3355 Walker, Texas Ranger
VIII (8). Zabiják. Americký akční seriál (1999)
12.35 Jake a tlusťoch II (3).

Už se nikdy nebudu smát.
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.35 Policie Hamburk XII (3). Vnitřní hodnoty.
Německý kriminální seriál (2017)

14.35 Námořní vyšetřovací služba III (7). Věc cti.
Americký krimiseriál (2005)

15.40 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
16.50 Policie v akci.

Reální policisté, případy ukazující
skutečný život a volání o pomoc

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

18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((88)).. Jak zachránit žirafy.

Sid pracuje u slonů, kde se jí podaří
zachránit situaci, když onemocní
ošetřovatel. Roklová řeší převoz
nadbytečných žirafích samců, Brázda
s Albertem dokážou projekt otočit proti
ní. U Křížů se na počest Petrovy matky
schyluje ke slavnostní večeři

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
0011..0000 Policie v akci 0022..0000 Námořní vyšetřovací
služba III (7). Věc cti 0033..0000 Jake a tlusťoch II (3).
Už se nikdy nebudu smát 0044..0000 Policie Ham-
burk XII (3).Vnitřní hodnoty 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2288.. úúnnoorraa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,538
EMU euro 1 EUR 24,995
Rusko rubl 100 RUB 23,228
Švédsko koruna 1 SEK 2,357
USA dolar 1 USD 22,325
V. Británie libra 1 GBP 29,925
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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 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.
2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál
2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě 
s Petrem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. Pohádky doktora Vašátky - (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak
to vidí... Richard Hindls 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na
pokračování. Helene Floodová: Terapeutka (2/12) 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300
Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na
pokračování. James Joyce: Odysseus (28/30) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem
Caisem 2200..0000 Večerní drama. Zuza Ferenczová: Problém 2200..5511 Fryderyk Chopin
2211..1155 Akademie. Tenorista Karel Burian 2233..0000 Četba s hvězdičkou. John Irving:
Svět podle Garpa (1/31) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..3300 Klenot TV 1122..4455 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1144..0000 Rosamunde Pilcher: Letní slunovrat (2/2). Ve
skotském zámečku provozuje Sam se svojí přítelkyní hotel. Vydává i místní noviny, které
nařknou slavnou spisovatelku z krádeže románu. Závěr německé romantické minisérie
(2005) 1166..0000 EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1177..0000 Poklad z půdy. Stará veteš může
svému majiteli vydělat 1188..1155 Poklad z půdy. Stará veteš může svému majiteli vydělat
1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..3300 Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup
v diskusním pořadu 2211..2255 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje
aktuální události 2222..0000 Na ostří nože se Soukupem. Otevřená výměna názorů bez s poli-
tiky a osobnostmi 2222..3355 Aréna Jaromíra Soukupa 2233..3300 Týden podle Jaromíra Souku-
pa 0000..0055 Na ostří nože se Soukupem 0000..4455 Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu
s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 0011..3300 MOJE ZPRÁVY 0011..5555 Na plac! Šance
pro herce z ulice 0033..1155 Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z pondělí zní Křemen

Vybrané články z Haló novinna internetu www.iHano.cz

Za jednotlivé inzeráty odpovídá zadavatel včetně dodržení GDPR.

SVÁTEK MÁ DNES BEDŘICH, BEDŘIŠKA,
ZÍTRA ANEŽKA

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Hádanky domů života
0088..5555 Kudy kam?. Nataša Gollová, od jejíhož
narození nedávno uplynulo 110 let, v české fil-
mové komedii (1956) 1100..3300 Kavárnička dříve
narozených 1111..1155 Judita Čeřovská. Portrét
populární zpěvačky (1971) 1111..3355 Planeta
záhad: Zvířata v rolích jasnovidců
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Oříšek pro Terezku
12.55 Putování za muzikou.

Fryštácká Javořina (2015)
13.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem.

Interpreti ze zahraničí i domova (1986)
14.20 Byli jsme při tom: Potkali je myslivci.

Velký estrádní pořad (1972)
15.35 Písničky z obrazovky (1976)
1166..0000 CCeessttaa ddoo kkrraajjiinnyy TTyy.

Filip Renč v hlavní roli příběhu o mladém
muži, který hledá ideální lásku (1988)

17.10 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (2000)

17.50 Sága rodu Forsytů (4/13).
Britský seriál (2002)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. V duchu zásady »čím méně pravi-

del, tím více legrace« vám představí
Pavel Zedníček s Alešem Ulmem řadu
osobností a jejich potomků v silvestrov-
ském speciálu slavné soutěže (2001)

21.00 Evergreeny Gustava Broma.
Věčně zelené melodie (1991)

21.55 Sága rodu Forsytů (5/13).
Britský seriál (2002)

2222..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2233..0055 VVeellkkáá kkaappeellaa.

Příběh o kapele důchodců (1966)
0000..2255 Hádanky domů života 0000..5500 O poklad
Anežky České 0011..3300 Rajské zahrady. Nové
Hrady 0011..5500 Planeta záhad: Zvířata v rolích jas-
novidců 0022..0055 Sváteční slovo
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve čtvrtek ráno jsme se probudili do palcových titulků, že

začala válka. Mnozí z nás snad měli pocit, že ještě spí. Válka.
Slovo z učebnic, románů, vzdálených exotických zemí. Roz-
hodně ne něco, co nám ráno zaklepe na okno. Vstávej, jsem
tady a jen tak tě neopustím. Přivinula jsem k sobě své dvě
malé dcery, abych rozehnala úzkost, která se mě chtěla zmoc-
nit. Válka. Pro mě to není slovo zas tak zaprášené. Člověk,
který sleduje světové dění a studuje historii ví, jak blízko válka
celou dobu byla a jak strašná umí být. Osm let jsme upozor-

ňovali na hrůzy, které se odehrávaly na Donbasu. Sdíleli s veřejností osudy jednotlivců
i celých měst. Zvali lidi na výstavy fotografií, kulturní vystoupení, psali články, zapa-
lovali svíčky. Ale česká společnost byla slepá a hluchá. Proruský šváb, lhářka, Putino-
va děvka. To jsem četla pod svými příspěvky na Facebooku. A teď je to tady. Osm let
bojů, strachu a nenávisti, čtrnáct tisíc mrtvých a tisíce zmrzačených na těle i na duši se
zkoncentrovalo do nové fáze. Do války, ve které se ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, chřes-
tí jadernými zbraněmi. Snad noviny v úterý vyjdou, říkám si a snažím se tu myšlenku
rychle zaplašit. Ráda bych se v komentářích dočetla, že po míru volají všichni stejně
jako já. Že všichni mají strach. Místo toho ale čtu, že je potřeba poslat do války víc
zbraní. Že je potřeba udělat zákon, který umožní našim mužům jít bojovat. Že Rusové
jsou všichni stejní, tedy špatní. Že hrdinové Rudé armády snad nějakým způsobem
nesou vinu za kroky Vladimíra Putina, a proto je správné ničit jejich pomníky. Že nási-
lí je správné oplácet násilím. Stydím se za všechny, kteří se nechali ovládnout nenávis-
tí a namísto volání po míru volají po ještě větší eskalaci konfliktu a snad se těší na chví-
li, kdy je místo palcových titulků probudí svištění raket. Odsuzuji  čtvrteční rozhodnu-
tí ruských mocných stejně tak, jako jsem kritizovala mnoho jiných událostí v Rusku.
I tak ale v komentářích na Facebooku zůstávám Putinovo děvkou a ruským švábem. To
proto, že jsem komunistka. Lidé nevidí rozdíl mezi Putinovo Ruskem a Sovětským sva-
zem. Nechápou, že Putin není komunista a v zemi nevládne socialismus. Jejich nená-
vist se tak obrací i proti českým komunistům. Takovým emocím je ale potřeba čelit
s chladnou hlavou a s argumenty. Nesmíme se bát prosazovat dál naše mírové poselství
a především musíme být jednotní. A pokud dnešní noviny vyšly a vy je čtete, věřím, že
brzy zase bude dobře. 

Obnovené vydání klasiků marxismu
Proč by nás měl zajímat marxismus, nějaká

teorie 150 let stará? Po více než třiceti letech
života v kapitalismu je nám plně jasné, že boj
za opravdu spravedlivou, svobodnou a demo-
kratickou společnost nebyl ani náhodou
dokončen. Korupce, chudoba, sociální nejisto-
ta a diktatura na pracovišti jsou nezpochybni-
telnou součástí dnešní reality. Nájmy na které
nikdo nemá, drahé a zároveň nekvalitní potra-
viny a miliardáři ovládající média jsou také
naším denním chlebem. V dnešní době, kdy
nekonečný konzum a honba za ziskem ohrožu-
jí samotnou existenci lidstva a celé planety,
stojí za zkoušku vrátit se k levicovým teoreti-
kům Marxovi a Engelsovi a dalším, kteří toto
vše nejen předpověděli, ale zároveň i vysvětli-
li.

Kniha ZZáákkllaaddyy mmaarrxxiissmmuu (2021) nabízí čte-
náři přehledný úvod do marxistické teorie a její
historie. Po více než 100 letech tyto texty pro-
kazují svou nenahraditelnost pro každého, kdo
se snaží pochopit, a hlavně změnit společnost,
ve které žije a kterou je ovlivňován po celý
svůj život. Kniha o 176 stranách obsahuje
texty: Tři zdroje a tři součásti marxismu –
V. I. Lenin (1913), Komunistický manifest –
Karl Marx & Friedrich Engels (1848), Vývoj
socialismu od utopie k vědě – Friedrich Engels
(1880) a Mzda, cena a zisk – Karl Marx
(1865).

Jak tvrdí editor knihy v předmluvě, do rukou
se vám dostane soubor čtyř textů, které vám
velice jasně a přístupně nastíní základy marxis-
tické teorie, kterou budete posléze moci uplat-
nit v praxi. Texty byly vybrány tak, aby postih-
ly základy tří hlavních součástí marxismu

a marxistické filozofie, kritiky politické ekono-
mie, a vědeckého socialismu. Pojďme si spisy
blíže představit: Úvodem do našeho bádání
nám bude text V. I. Lenina Tři zdroje a tři sou-
části marxismu z roku 1913, který autor sepsal
k třicátému výročí úmrtí Karla Marxe. Na

svých šesti stránkách nám načrtne zevrubnou
kostru, díky které bude následné čtení zaklada-
telů marxismu přehlednější a jednodušší.
Komunistický manifest, který spolu v roce

1848 sepsali Marx s Engelsem, je asi prvním
textem, který si člověk s těmito autory spojí.
Tento klasický text byl napsán v době intenziv-
ní revoluční atmosféry, ve které se celá Evropa
v těchto letech nacházela. Jeho cílem byla pře-
devším agitace a volání do zbraně, které bylo

doprovázené teore-
tickou osvětou. Přes
svůj nezpochybnitel-
ný význam a kvalitu
se ovšem dle mého
jedná převážně o his-
torický dokument
a přihlédneme-li
k období jeho vzni-
ku, jedná se o velmi
raný počin obou teo-
retiků, ve kterém
nebyl jejich světoná-
zor ještě plně vyzrá-
lý. Určité části textu
autoři po letech hod-
notí jako zastaralé
a je nutné na ně
nahlížet v kontextu
doby (např. »deset
opatření« z druhé
kapitoly). 

Pro hlubší pronik-
nutí do teorie se
proto musíme obrátit
k dalšímu textu. Fri-

edrich Engels vydal v roce 1880 krátký spis
s názvem Vývoj socialismu od utopie k vědě.
Toto dílo bylo za účelem vytvoření přístupného
a krátkého úvodu do vědeckého socialismu

(takto nazývali Marx s Engelsem své postoje)
seskládáno ze tří kapitol Engelsova magnum
opus, Anti-Dühring - pana Evžena Dühringa
převrat vědy, vydaného v roce 1876. Engels zde
ve velmi stravitelné podobě vysvětluje termíny
jako je materialismus a dialektika a aplikování
jejich spojení (dialektického materialismu) na
studium mechanismů lidské společnosti @ tedy
historického materialismu. Takto dokazuje, že
jeho a Marxovy názory sice na postoje prvních
utopických socialistů v lecčem navazují, ale že
je ve své podstatě revolučně plně přesahují. 

Posledním hlavním příspěvkem do této knihy
je původně zápis přednášky Karla Marxe z roku
1865 na zasedání ústřední rady Mezinárodní
asociace pracujících (lépe známé jako První
internacionála). Tento zápis byl posléze v roce
1898 vydán Marxovou dcerou, Eleanor Marx
Aveling, pod titulem Mzda, cena a zisk. Text
přednášky napsal autor rok před vydáním svého
nejznámějšího díla - Kapitálu. Můžeme tedy
mluvit o tom, že Marxovy ekonomické teorie
jsou zde již skoro plně rozvinuty a forma jeho
přednášky dělá z tohoto textu perfektní úvod do
marxistické ekonomie. Po přečtení těchto čtyř
krátkých textů byste měli být řádně vybaveni
základním pochopením marxistického světoná-
zoru, které můžete posléze uplatnit v dalším
a hlubším studiu této problematiky. Pouhé stu-
dium teorie a společnosti však nesmí být náš
cíl, neboť jak by pravil klasik: »Filozofové svět
jen různě vykládali, jde však o to jej změnit.«

Za cenu 94 Kč (plus poštovné) si můžete
knihu zakoupit přímo na webových stránkách
revolucnimarxismus.com. ((pppp))
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na úterý VIZE mladých
Mnichov: Na prahu války
Na konci ledna proběhla

na Netflixu premiéra filmu
Mnichov: Na prahu války.
Už někdy od půlky minulé-
ho roku jsem se na tento his-
torický snímek opatrně těšil,
ale už tehdy jsem měl jisté
obavy. A ty se bohužel
potvrdily. Místo toho, aby-
chom se od britských tvůrců
dočkali jisté sebereflexe, výsledek
je přesně opačný. Celý film se točí
kolem dvou bývalých spolužáků,
kteří stojí na opačných stranách
barikády a společně se rozhodnou,
že musí přesvědčit britského premi-
éra Nevilla Chamberlaina, aby
v Mnichově neuzavíral dohodu
s německým kancléřem Adolfem
Hitlerem, protože mají v rukou
dokument, který dokazuje, že sku-
tečným cílem Hitlera a nacistů je
ovládnout Evropu. Co na tom, že
tato dějová linka je celkově smyšle-
ná? Ostatně, snímek vychází
z knihy Roberta Harrise. 

Problém je, že působí celkově
nevěrohodně a nezajímavě. Co se
hereckého obsazení týká, velkým
selháním je obsazení samotného
Hitlera. Ulrich Matthes, který napří-
klad ve filmu Pád Třetí říše ztvárnil
roli Josefa Goebbelse, se do role
nacistického vůdce ani trochu neho-
dí a působí v ní jako bizarní karika-
tura. Herci George MacKay a Jan-
nis Niewöhner se sice ve svých
rolích mohou snažit, jak chtějí.
Jejich výkon, ale pohřbívá nedota-
žený scénář, kvůli kterému je celá
fiktivní linka sice místy napínavá,
ale v kontextu historických faktů
naprosto zbytečná. A právě tady se
dostáváme k jádru problému. Histo-
rická fakta jsou zde vyobrazovaná
a redukovaná pouze na britský
pohled. A ten je řekněme velmi
zcestný. Neville Chamberlain s tváří
herecky neselhávajícího Jeremyho

Ironse je zde vyobra-
zen jako člověk, který
ze začátku působí jako
neschopný politik,
který naivně věří Hitle-
rovým zárukám, že se
jen snaží získat pohra-
niční území Sudet obý-
vané početnou němec-
kou menšinou, aby ji

ochránil před údajným »útlakem«
ze strany Československa. Cham-

berlain je tak ochoten obětovat Čes-
koslovensko za příslib pochybného
míru. Jenže v závěru se to celé
zlomí v naprosto neuvěřitelnou
snahu obhájit Mnichovský diktát
způsobem, nad kterým zůstává
rozum stát. Z Chamberlaina se
rázem stává pomalu geniální stra-

tég, který dokázal oddálit nevyhnu-
telnou válku a získat čas, aby se na
ni Britové mohli připravit. To celé
podtrhnou závěrečné vysvětlující
titulky, které doslova urazí každého,
kdo o historii opravdu něco ví. 

Je sice pěkné, že film Mnichov:
Na prahu války je hezky natočený
a po technické a výpravné stránce
mu nelze mnoho vytknou. Problém
je, že jeho vyznění dokazuje, že Bri-
tové nejenže nejsou schopni ani po

80 letech sebereflexe
a Mnichovskou doho-
du ani politiku appea-
sementu nejsou
schopni nebo ochotni
odsoudit. Natož aby si
přiznali, že ústupky
ze strany Velké Britá-
nie a Francie přímo
vedly k vzestupu
nacistického Němec-
ka a vypuknutí 2. svě-
tové války, a že tedy
nesou spoluvinu za
smrt desítek milionu
lidí. Naopak Britové
mají tu drzost vidět ve
zradě Československa
úspěch tehdejší zahra-
niční politiky Nevilla
Chamberlaina a jeho
vlády. Tato skutečnost
vlastně vysvětluje,
proč v tomto filmu
naprosto chybí česko-
slovenský pohled na
věc. Podobná necitli-
vá a sebestředná revi-
ze historie je naprosto

nepřijatelná a také nebezpečná.
Dokazuje totiž, že spoléhat se na
západní »spojence« může být i dnes
pro naši zemi opět zničující. Moje
hodnocení: 5/10.

JJiiřříí HHRRÁÁČČEEKK,, 
ččlleenn MMěěVV KKSSČČMM BBrrnnoo

FFOOTTOO -- ooffiicciiáállnníí ppllaakkáátt ffiillmmuu ((NNeettfflliixx))



Inspirace v dialogu 1122

Musíme v našem boji vydržet 
s vědomím, že zítřek patří nám

Rozhovor s Vincenzem Colapricem, členem Strany komunistické obnovy
l ZZddrraavvíímm ttěě ssoouuddrruuhhuu,, mmoohhll bbyy sseess
ppáárr sslloovvyy ppřřeeddssttaavviitt nnaaššiimm ččtteennáářřůůmm??

Ano jistě! Jmenuji se Vincenzo
Colaprice, jsem historik a doktorand
v oboru digitálních humanitních věd
na univerzitě v Bari. Od roku 2012
jsem členem Giovani Comunisti
(Mladí komunisté), mládežnické
organizace Partito della Rifondazio-
ne Comunista - Strany komunistické
obnovy. V letech 2014 až 2017 jsem
byl místním mluvčím Mladých
komunistů. Od roku 2015 jsem čle-
nem Národní komise mladých komu-
nistů a vedoucím Mezinárodního
oddělení od roku 2019. Loni v listo-
padu jsem byl zvolen koordinátorem
Evropské sítě levicové mládeže
(ELYN – známé i z působení českých
mladých komunistů, především
s. Luboše Petříčka. Pozn. autorky)
l SS jjaakkýýmmii pprroobblléémmyy ssee ddnneess IIttáálliiee
ppoottýýkkáá?? EExxiissttuujjíí nněějjaakkéé ssppeecciiffiicckkéé
pprroobblléémmyy,, kktteerrýýmm ččeellíí mmllaaddáá ggeenneerraa--
ccee?? VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee mmáámmee nnaappřříí--
kkllaadd pprroobblléémmyy ss ddoossttuuppnnýýmm bbyyddllee--
nníímm..

Právě teď máme v Itálii k řešení
spoustu problémů. Životní náklady
a nárůst cen nájmů jsou v Itálii velmi
vážným problémem, zejména ve
světle pandemie COVID-19.
V posledních dvou letech byl vlastně
covid protagonistou politického boje
u nás. Od začátku jsme žádali, aby
pomoc těm nejzranitelnějším zaplati-
li ze svých peněz ti nejbohatší, kteří
rány hospodářské a sociální krize
přežijí bez újmy. Hlavním problé-
mem souvisejícím s pandemií jsou
samozřejmě podmínky pracujících.
Rok 2021 byl poznamenán několika
případy masivního propouštění, které
si vyžádalo silnou odborovou a poli-
tickou reakci. Mladí lidé se potýkají
se sociálními problémy vyplývající-
mi z omezení souvisejících s covi-
dem, ale také ztrácejí vizi stabilní
budoucnosti v klidu a blahobytu.
Jejich jediným horizontem je nejisto-
ta. Covid obnažil všechny problémy
nashromážděné v posledním desetile-
tí.
l ZZaajjíímmaajjíí ssee uu vvááss mmllaaddíí lliiddéé
oo ppoolliittiikkuu nneebboo ssoocciiáállnníí//eekkoollooggiicckkéé
hhnnuuttíí jjaakkoo ttaakkoovvéé??

Generace narozená v první dekádě
21. století má v sobě jistě schopnost
politizovat se a aktivně se účastnit
politických bojů, např. Za pracující.
Rozhodně se ale mladí více angažují
v otázkách boje proti změně klimatu,
to je teď populárnější. Můžeme v tom
vidět naději do budoucna, ale míra
účasti mládeže na politickém životě
je stále velmi nízká.
l JJaakkéé jjee ppoossttaavveenníí kkoommuunniissttiicckkéé
ssttrraannyy vv zzeemmii?? EExxiissttuujjíí nněějjaakkéé ddaallššíí
lleevviiccoovvéé ssttrraannyy nneebboo ssiillnnéé oorrggaanniizzaa--
ccee?? OOddbboorryy?? AA ssppoolluupprraaccuujjíí??

Před pár dny jsme obdrželi zprávu,

že naše komunistická strana byla
v roce 2021 čtvrtou nejčastěji vole-
nou stranou, které občané poukázali
určité procento ze svých daní. Toto je
jediný veřejný ukazatel – vedle
výsledků voleb, který v Itálii pomáhá
pochopit míru zakořeněnosti politic-
kých stran. Naše strana se umístila na
čtvrtém místě, přestože je mimo par-
lament od roku 2008. V posledních
letech se k podpoře naší strany přida-
li někteří nezávislí poslanci. Samo-
zřejmě existují i jiné levicové síly.
Radikální levice jako celek ale nepře-
sahuje 3 % hlasů. Pak je tu Demokra-
tická strana (Partito Democratico),
středolevá liberální strana, která je

někde na pomezí mezi levicí dvacáté-
ho století a progresivním katolicis-
mem. Na levici obecně ale panuje
obrovská roztříštěnost, a tím i značné
oslabení akceschopnosti k systémo-
vým změnám v naší společnosti. Exi-
stuje také mnoho levicových odboro-
vých organizací. Největší odborový
svaz v Itálii je CGIL (Confederazio-
ne Generale Italiana del Lavoro),
spojený po celé dvacáté století se sta-
rou italskou komunistickou stranou
(PCI - Partito Communista Italiano –
rozpuštěna 1991). Dnes má CGIL
reformní pozice, ale zachovává si
svou povahu jako odborový svaz,
který sdružuje síly levice a je otevře-
ně antifašistický. Pak jsou tu menší
nezávislé odbory napojené na radi-
kální levici.
l IIttáálliiee nneemmáá zzkkuuššeennoossttii ssee ssoocciiaalliiss--
mmeemm jjaakkoo vvěěttššiinnaa vvýýcchhooddnníí EEvvrrooppyy..
VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee lliiddéé ssccvvrrkkáávvaajjíí
kkoommuunniissttiicckkéé iiddeejjee nnaa »»SSttaalliinn bbyyll
mmaassoovvýý vvrraahh««,, »»kkoolleekkttiivviizzaaccee zznniiččiillaa
vvzzttaahh lliiddíí kk ppůůdděě««,, »»nnoorrmmaalliizzaaccee
zzaabbiillaa dduucchhaa nnáárrooddaa««...... aa pprroottoo
kkoommuunniissmmuuss nneennáávviiddíí.. ČČeellííttee aannttiikkoo--
mmuunniissmmuu jjaakkoo mmyy??

V Itálii jsme nikdy nezažili skuteč-
ný socialismus, to je pravda. Itálie je
ale zemí Antonia Gramsciho, jehož
reflexe inspirovala strategii demokra-
tického dobytí moci komunisty
v letech po druhé světové válce. Ital-
ská komunistická strana byla archi-
tektem a protagonistou protifašistic-
kého odboje v letech 1943-1945,
a proto měla silnou lidovou legitimi-
tu. PCI byla nejsilnější komunistic-

kou stranou na Západě, která v 70.
a 80. letech dosáhla 30 % hlasů. Ale
Itálie byla také zemí, která vynalezla
fašismus. Jsme velmi rozporuplná
a obecně rozdělená země. Rozdělení
nás provází již od středověku, kdy
jsme byli rozděleni mezi Guelfy
a Ghibelliny. Itálie je zemí, která
kvůli svým rozporům často vyžado-
vala vládu pevné ruky. Antikomunis-
mus u nás byl oficiální doktrínou
státu za fašismu a poté stálicí italské
politiky za studené války. Ale jak
jsem řekl dříve, silná lidová legitimi-
ta daná antifašistickým bojem a hlu-
boké zakořenění mezi dělnickou tří-
dou zanechaly v Itálii rozsáhlé kul-

turní, politické a sociál-
ní dědictví komunistic-
ké strany. Dnes není
antikomunismus na
pořadu dne. Byl až do
začátku nového tisícile-
tí, kdy se po konci reál-
ného socialismu zdálo,
že pro alternativu ke
kapitalismu už není
místo, a proto byli
komunisté považováni
za staré železo, které je
potřeba uložit k ledu,

spolu s »miliony« mrtvých Stalinovy
éry.
l VV cceelléé EEvvrrooppěě ssííllíí ffaaššiissttiicckkéé tteenn--
ddeennccee.. EEvvrrooppsskkýý ppaarrllaammeenntt jjee ddookkoonn--
ccee ppooddppoořřiill UUssnneesseenníímm zzee ddnnee 1199..
zzáářříí 22001199 oo vvýýzznnaammuu eevvrrooppsskkéé ppaamměě--
ttii pprroo bbuuddoouuccnnoosstt EEvvrrooppyy.. VV ČČeesskkéé

rreeppuubblliiccee jjiižž vviiddíímmee pprrvvnníí rreeáállnnéé
ddooppaaddyy –– ppoommnnííkkyy RRuuddéé aarrmmááddyy jjssoouu
ddeemmoonnttoovváánnyy,, nnaa šškkoolláácchh ssee vvyyuuččuujjee,,
žžee kkoommuunniissmmuuss jjee sstteejjnnýý jjaakkoo nnaacciiss--
mmuuss......

V Itálii toto
usnesení příliš
n e r e z o n o v a l o .
Demokratická stra-
na, která je pokra-
čovatelem sociálně
demokrat ických
stran založených
většinou na zákla-
dech staré italské
komunistické stra-
ny, hlasovala pře-
vážně proti rezolu-
ci. Proti rezoluci se
postavilo také
Národní sdružení
italských partyzánů
( A s s o c i a z i o n e
Nazionale Partigia-
ni d’Italia) a také
tehdejší předseda
Evropského parla-
mentu David Sas-
soli, který před
několika dny zem-
řel. Ta rezoluce je
samozřejmě neho-

rázné překroucení historické pravdy,
ale naštěstí tady v Itálii jsou pomníky
a ulice věnované Gramscimu, Togli-
attimu, Berlinguerovi a dokonce
Leninovi všechny pořád na svém
místě.
l JJssii aakkttiivvnníímm ččlleenneemm EELLYYNN,, mmoohhll
bbyyss nnáámm ppřřeeddssttaavviitt mmyyššlleennkkuu,, ssttrruukk--
ttuurruu,, ccííllee aa aakkttiivviittyy ttééttoo oorrggaanniizzaaccee??

ELYN je mládežnická síť Strany
evropské levice. Síť proto, že sdružu-
je mládežnické organizace, které jsou
součástí Strany evropské levice i dal-
ších levicových stran, které mají
zájem spolupracovat. Myslíme si, že
tváří v tvář choulostivé mezinárodní
situaci a ekonomickým potížím, které
zažíváme, je nutné udržet jednotu
mládežnických levicových sil
a vytvořit společný prostor pro disku-
si i konfrontaci.
l MMoohhll bbyyss nnáámm ppřřeeddssttaavviitt nněěkktteerréé
oossoobbnnoossttii iittaallsskkééhhoo dděěllnniicckkééhhoo hhnnuuttíí,,
kktteerréé ttyy ssáámm ppoovvaažžuujjeešš zzaa iinnssppiirraattiivv--
nníí??

Jistě bych zmínil Antonia Gramsci-
ho, který byl zakladatelem Italské
komunistické strany, ale především
byl výjimečným teoretikem, schop-
ným spojit otázku revoluce s otázkou
konsensu mezi lidovými masami.
Jeho pojetí kulturní hegemonie je
paradigmatem italských komunistů.
A pak bych zmínil Giuseppe Di Vit-
toria, pologramotného farmáře, kte-
rému se po druhé světové válce poda-
řilo znovu založit CGIL, již zmiňova-
ný hlavní italský odborový svaz,
a dokonce se stal prezidentem Světo-
vé odborové federace.
l JJaakk ttrráávvíí ssvvůůjj vvoollnnýý ččaass mmllaaddíí

lleevviiccoovvěě oorriieennttoovvaanníí IIttaalloovvéé?? MMoohhll
bbyyss nnáámm ddooppoorruuččiitt nněějjaakkéé sskkvvěělléé
mmííssttoo,, kkaamm jjíítt nnaa ppiivvoo,, ppáárrttyy,, kkoonncceerrtt,,
kkoouuppiitt kknniihhyy aattdd..?? IIttaallsskkéé kkaappeellyy LLooss
FFaassttiiddiiooss aa BBaannddaa BBaassssoottttiiii jjssoouu
vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee vvcceellkkuu zznnáámméé,, eexxii--
ssttuujjíí jjeeššttěě nněějjaakkéé ddaallššíí??

Společně s Banda Bassotti jsme
v minulosti zorganizovali různé pro-

jekty, jako jsou solidární koncerty
s Venezuelou nebo solidární cesty na
Donbas. Pak jsou tu další levicové
kapely jako Talco z Benátek nebo 99
Posse z Neapole. Italská levicově ori-
entovaná mládež má obvykle vlastní
místa setkávání, ve větších městech
jsou to tzv. »sociální centra«. Větši-
nou se jedná o nelegálně obsazené
prostory, ve kterých se provozuje
politická, kulturní a hudební činnost.
Kromě toho je na celém území stále
rozšířená ARCI (Associazione Ricre-
ativa Culturale Italiana), nezisková
rekreační a kulturní organizace zalo-
žená starou komunistickou stranou
v roce 1957. V jejích centrech se
můžete setkávat se soudruhy, pořádat
politické a společenské debaty, ale
také jíst, bavit se a poslouchat hudbu
a koncerty všeho druhu.
l PPáárr sslloovv nnaa zzáávvěěrr??

Mohu jen říci, že prožíváme těžké
časy, na které budeme my komunisté
ještě dlouho vzpomínat. Musíme
vydržet s vědomím, že zítřek patří
nám. Musíme studovat, bojovat a agi-
tovat – jak řekl Gramsci – aby se tato
budoucnost stala realitou.

PPřřiipprraavviillaa PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv VViinncceennzzaa CCoollaapprriiccee 
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Řekl bych, že divoký týden je trochu slabé slovo pro to, co se teď děje.
Docela těžko se v tom dá nalézt něco pozitivního. Válka, která je jenom
kousek od nás, bude mít i v tom nejlepším případě nedozírné následky na
vztahy mezi Rusy a Ukrajinci, dost možná na několik generací. O to víc
mě těší, když vidím tisíce lidí protestovat proti válce v mém rodném Pet-
rohradě a v řadě dalších ruských měst. Policie je sice zatýká jak jen může,
ale ty davy jsou tak velké, že se to prostě nedá stíhat. Je krásný pohled
vidět jít dav ulicemi, které znám moc dobře z dětství a žádá jenom jednu
věc - mír. To není jen krásné gesto, ale také příležitost jak by se Rusko

mohlo začít vyhrabávat z oligarchického bahna, ve kterém už třicet let setrvává a pomalu se vydávat na
sociální, demokratickou a snad i socialistickou cestu. I v roce 1917 to byl požadavek míru, který výraz-
ně přispěl ke konci carismu. Nesmyslná válka je prostě účinný lék na apatii a nihilismus. A co my, Ruso-
vé, kteří nejsou v Rusku? Myslím, že také můžeme přiložit ruku k dílu. Spousta z nás má bohaté zkuše-
nosti z cizinecké policie a může pomáhat uprchlíkům s překlady a poradenstvím. Nějaký volný gauč se
jistě také najde. Pro automobilisty je tady možnost vyjet na ukrajinské hranice a dovézt tam potřebné
potraviny a materiál a zpátky naložit pár lidí v nouzi. Třeba se nám po cestě zpátky nebo při čekání na
úřadech podaří pomalu začít ten příkop zase zakopávat. Dřív se na protiválečných demonstracích skan-
dovalo naší zbraní je solidarita. Teď se to heslo hodí víc, než kdy jindy. Takže přátelé, nejlepším lékem
proti trudomyslnosti je práce a nejlepší práce je ta, která pomáhá bližním. Doufejme, že už brzy tyhle
hrůzy skončí a my se budeme moci zase s chutí pustit do žabomyších politických bojů a nesmyslných
kulturních válek. Popravdě se na to začínám i trošku těšit.

Nesnáším zbraně!
Máme tu neděli, první šok z toho, co se

stalo začátkem týdne začíná pomalu odezní-
vat a já přemýšlím, jak se k tomu všemu
postavit. Nemá smysl to podrobně rozebírat.
Všichni to nepochybně víme: území suverén-
ního státu sevřeného posledních několik let
zamrzlým konfliktem bylo anektováno státem
jiným. Bomby padají na domovy obyčejných
lidí a mění je v hromady trosek. Tomu se říká
válka. Jistě, válka je v našem světě přítomna
prakticky neustále - bohužel! Jen za posled-
ních několik let bych napočítal celou řadu vět-
ších i menších konfliktů, které se jiným slo-
vem označit nedají. Nic na tom nemění škála
přívlastků, které jim byly přiděleny ve snaze
je jakkoliv obhájit - válka občanská, nábožen-
ská, válka s terorismem... Dokonce tu byla
i humanitární. Pardon, to bylo vlastně jenom
bombardování... Stále je to nicméně o tomtéž.
Jakoby lidé byli zneklidněni, když je v jejich
okolí příliš dlouho klid. Jakoby nesnesli
pomyšlení, že by mohli žít vedle sebe aniž by
si navzájem škodili. Jakoby automaticky
předpokládali, že člověk za plotem jejich
zahrady pro ně představuje nebezpečí. To už
je lidstvo opravdu tak zvrácené? Nesnáším
zbraně! Když můj syn dostal před několika
lety kdesi jako dárek malý jezdící tank vydá-
vající při stisknutí tlačítka zvuky napodobují-
cí střelbu, udělal jsem scénu a tento předmět -
odmítám ho nazvat hračkou - putoval při nej-
bližší příležitosti do kontejneru. Přivádí mě
k nepříčetnosti, když sleduji děti, jak si hrají
na boj. S naprostou bezelstností předvádějí ve
své hře bitky s meči z klacků, imaginárními
puškami či pistolemi. To přeci není v pořád-
ku. Vkládáme našim dětem od útlého věku do
rukou dokonalé makety skutečných zbraní
a pak jsme udiveni, když jim jejich reálné pře-
dobrazy nepřipadají děsivé. Jsem si jistý, že
ruský prezident měl v dětství taky nějaký oblí-
bený tank a dost možná s ním bořil stavby
nebo ničil hru jiných dětí. Jenže tenkrát to
nikomu nepřipadalo tak hrozné - vždyť to byla
JENOM HRA... Boj - nikoliv zápas - je ne
nadarmo nejčastěji spojován se snahou uhájit
holý život. Teď mluvím o boji jako synonymu
války. Nikoliv o zápasu, který má nebo by měl
vždy mít daná pravidla. Válka nemá pravidla,
i když se naše takzvaná civilizace vehement-
ně snaží tvrdit opak. Má jen jedno jediné: sil-
nější vyhrává - to je to jediné univerzálně plat-
né pravidlo války! A právě tohle pravidlo nás
neustále vrací zpět k tomu, od čeho jsme se
odvrátili a tvrdíme, že to pro nás neplatí.
Liška zardousí slepici, levhart dohoní a strhne
antilopu, žralok poraní a zuby roztrhá tulení
mládě. Je nějaký rozdíl v tom, když silnější
stát napadne svého slabšího souseda? Ano, je!
Mezi zvířaty neexistuje žádné, které by to

dělalo jen tak pro potěšení či pro zábavu.
Válka je oproti tomu zábavou mocných. Lidé
jsou horší než zvířata. Řada běžných spole-
čenských her je metaforou války - v šachu se
jeden hráč snaží ovládnout území druhého
a přinutit jeho hlavní figuru padnout. Má
k tomu sérii propracovaných tahů, které pro-
mýšlí dlouho dopředu. To, co se stalo počát-
kem týdne a co nás uvrhlo do nejistoty neřku-
li dokonce do strachu a paniky není nic jiné-
ho, než jeden z mnoha dlouhodobě plánova-
ných a promýšlených tahů - ovšem až tenhle
jsme nedokázali přehlédnout. Nejsem odbor-
ník na geopolitické dění, i když si myslím, že
k celé situaci na Ukrajině se mělo už dávno
přistoupit naprosto jinak. Tohle nezačalo před
pár dny jednostranným uznáním samostatnos-
ti samozvaných separatistických států, které
nemají oporu v historii, geografii ani v ničem
jiném krom silného Ruska za zády. Nezačalo
to ani před pár lety na Majdanu. Tohle začalo
mnohem dřív, jen jsme to nechtěli vidět. Uko-
lébáni pocitem vlastního bezpečí jsme se
raději dívali jiným směrem. Ano, i já mám
máslo na hlavě. Nějak jsem necítil potřebu
dívat se na východ a komplikovat si život
myšlenkami na to, co se tam děje. Přiznávám,
že pokud jsem se náhodou nachomýtnul
k tomu, že o tom někdo začal mluvit, odváděl
jsem řeč jinam nebo jsem prostě odešel. Litu-
ji toho! Válka, která se rozpoutala už se nedá
zastavit - řítí se zemí, ničí, zabíjí. Zanechává
za sebou spoušť, ruiny domovů, děti bez rodi-
čů, rozbité rodiny, strach, smutek, naprostou
zkázu a zlomené lidské bytosti. A protože
jsem mlčel, je to i moje vina. Tohle není jen
příběh o konfliktu dvou zemí, které se doha-
dují o nároky na nějaké území. Není to ani
příběh o šíleném snu jednoho psychopata,
toužícího obnovit geopolitický kolos, který se
před bezmála čtyřiceti lety začal rozpadat sám
svou vlastní vahou. Tohle je příběh o nás
všech - příběh, který, ať dopadne jakkoliv,
nedopadne dobře. Válka totiž nikdy nekončí
dobře. Přál bych si, aby se to dalo vyřešit tak
snadno, jako v jedné známé filmové pohádce
Chtěli boj, mají ho mít!, ale kdo by měl
v takovém případě být hozen v parádní gene-
rálské uniformě do té díry plné mazlavého
bahna? Odpověď si každý může dosadit dle
svého názoru, ale ti obyčejní lidé ani na jedné
straně hranice to nejsou. Pěšákům totiž gene-
rálská uniforma nesedí. Když klukům na hřiš-
ti vezmete pistolky, začnou se mlátit klacky
nebo po sobě házet kamení a všichni rodiče,
kteří nad tím mávnou rukou a řeknou si vždyť
je to jen hra pootevírají dveře dalším a dalším
válkám a některé z nich už do těch dveří zleh-
ka vsunují špičku boty.

AAlleešš PPAAŘŘÍÍZZEEKK,, LLiittoomměěřřiiccee

Ve Spojených státech amerických a Kanadě se v únoru
připomíná Měsíc černošské historie. V této souvislosti se
sluší připomenout si levicového afroamerického umělce,
ale také atleta a právníka, držitele Leninovy ceny míru,
Paula Robesona. 

Paul Robeson se narodil 9. dubna 1898 v New Jersey.
Jeho otec se sám narodil jako otrok a aby získal svobodu,
musel svým otrokářům utéct. Jeho matka, členka
významné rodiny v náboženské skupině kvakerů zemře-
la, když Robesonovi bylo pouhých šest let, po její smrti
upadla celá rodina do finanční krize a Robeson tak vyrů-
stal v chudobě. V roce 1915 nastoupil jako třetí Afroame-
ričan v historii do, tou dobou soukromé, Univerzity Rut-
gers. Díky svým studijním úspěchům se mu podařilo zís-
kat stipendium, které ke studiu potřeboval. Robeson však
nebyl úspěšný pouze v akademické rovině, nýbrž také
prokázal své atletické schopnosti v univerzitním fotbalo-
vém týmu a zapojoval se jako herec a zpěvák do muziká-
lů. Po dokončení Univerzity Rutgers vystudoval Robeson
ještě právnickou školu na prestižní Kolumbijské univerzi-
tě. Po získání právnického titulu krátce pracoval jako
právník, ale této kariéry zanedlouho zanechal kvůli všu-
dypřítomnému rasismu v právní oblasti a své síly zaměřil
na zpěv a herectví. Ve 30. letech začal aktivně komento-
vat politickou situaci ve Spojených státech. Při cestách po
Velké Británii se spřátelil s řadou britských socialistů
a v roce 1934 navštívil Sovětský svaz. O Sovětském
svazu prohlásil, že až zde s ním bylo zacházeno jako s lid-
skou bytostí. Když vypukla občanská válka ve Španěl-
sku, Robeson otevřeně podpořil Španělské republikány

a sám do Španělska
vycestoval, aby
svým zpěvem
morálně podpořil
i n t e rb r i gad i s t y
bojující za demo-
kracii proti fašismu. 

Robeson nazpíval
anglické verze řady
levicových písní,
nejen z období Špa-
nělské občanské
války. Mezi písně,
jejichž anglické
verze nazpíval, patří
například hymna
Sovětského svazu či hymna Čínské lidové republiky.

Po druhé světové válce se Robeson stal terčem McCart-
hysmu a v roce 1950 mu bylo zakázáno cestovat poté, co
odmítl podepsat prohlášení, že není komunistou. Ještě
předtím, v roce 1949, ale stihl navštívit i Prahu. Deset let
poté, v roce 1959, po konci McCarthysmu a obnovení
cestovního pasu navštívil Prahu znovu. Svůj obdiv vyjád-
řil k hudbě klasických českých skladatelů, jako byl Leoš
Janáček či Antonín Dvořák. Robeson také nazpíval anglic-
kou i českou verzi vlastenecké Písně svobody od Bedřicha
Smetany. 

Paul Robeson zemřel věrný svým ideálům ve Filadelfii
v roce 1976. RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

VV ppřřeeddvveeččeerr vvýýrrooččíí 111199 lleett oodd nnaarroozzeenníí vvýýzznnaammnnéé--
hhoo ččeesskkoosslloovveennsskkééhhoo nnoovviinnáářřee JJuulliiaa FFuuččííkkaa ssee kkoonnaa--
llaa aakkccee kk ppřřiippoommeennuuttíí jjeehhoo vvýýzznnaammuu.. VV AAtteelliiéérruu
ssoocciiáállnněě aannggaažžoovvaannéé ttvvoorrbbyy vv bbuuddoovvěě ÚÚVV KKSSČČMM
vv PPrraazzee ssee sseeššllyy aassii ttřřii ddeessííttkkyy nnáávvššttěěvvnnííkkůů,, aabbyy
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MMllaaddíí kkoommuunniissttéé KKSSČČMM PPrraahhaa vvee ssppoolluupprrááccii ssee SSppoo--
lleeččnnoossttíí JJuulliiaa FFuuččííkkaa.. 

Julius Fučík, to není jen Reportáž psaná na oprát-
ce, do které se ho školní osnovy snaží vměstnat v celé
jeho šíři. Fučík, to je i celá plejáda zkušeností, zážit-
ků, pocitů, angažované tvorby a vztahů, jak jsme se
přesvědčili právě na našem milém setkání. To se pod
názvem »Na víno s Fučíkem« neslo ve skutečně přá-
telském duchu a uvolněné atmosféře. Věříme, že
přesně takhle by si Julius Fučík představoval oslavu
svého života, neboť sám patřil mezi bodré společníky,
kteří uměli užívat života plnými doušky. V kulisách
plakátů, kreseb a fotografií Julia Fučíka střídali se
před jeho bystou zajímavé osobnosti současného
komunistického hnutí. Úvodní slovo přednesla orga-
nizátorka akce, předsedkyně Komise mládeže ÚV
KSČM Petra Prokšanová s roční dcerou v náručí. Je
fascinující sledovat, jak přítomnost nejmladší genera-
ce dokáže rozzářit atmosféru i oči všech účastníků. 

První stránky Fučíkova díla otevřela příznačně
Fučíkova pokračovatelka, novinářka Monika Hoření.

Hned na úvod jsme tak slyšeli svěží Fučíkovu literár-
ní kritiku vydanou po premiéře hry Rub a líc v Osvo-
bozeném divadle v prosinci 1936. Následovala nepří-
liš známá báseň Noční host básníka Vítězslava Nez-
vala. Tu přednesla předsedkyně pražského Krajského
výboru Marta Semelová, která rozhodně nezapře
svou lásku k učitelskému povolání, a každé slovo
vymalovala jako obrázek. Velmi zajímavý byl příspě-
vek Jana Jelínka, předsedy Společnosti Julia Fučíka,
který se s námi podělil o vzpomínky Fučíkových sou-
časníků, které zaznamenal v osobních rozhovorech
s nimi. Janu Jelínkovi mj. vděčíme za záchranu busty

Julia Fučíka, která byla původně umístěna na jeho
rodném domě v Duškově ulici na Praze 5, odkud byla
odstraněna. Dále zazněly úryvky z knihy Rozhovory
s Janem Werichem od Jiřího Janouška a Skříňka
s líčidly od Adolfa Branalda. Z knihy V zemi milova-
né přečetl Lukáš Vrobel stať Sovětské miliardy
a milimetry, ve které Fučík velmi sugestivně popisu-
je pocity, které v lidech té doby vyvolával J. V. Stalin.
Místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča pro nás
otevřel výbor z Fučíkova díla Lidé, bděte! a rozvířil
atmosféru svým hřmotným přednesem textu Berte
reklamy!, který vyšel v Haló novinách ve 30. letech.

Všichni jsme se v tu chvíli
ocitli na mrazivém zimním
Václavském náměstí se
štůskem papírových letáků
v ruce. Tak přesvědčivý
přednes to byl. Levicový
umělec Pavel Sterec nás
seznámil s čerstvou novin-
kou, že na jednom ze zábě-
rů manifestace Výrobního
družstva Včela, které zve-
řejnil Národní filmový
archiv, by se podle odhadu
několika historiků mohl
nacházet právě Julius
Fučík. Pokud se potvrdí
domněnky vycházející
z podoby zaznamenaného
muže i lidí, v jejichž spo-
lečnosti se na záznamu
nachází, by to zatím jediný
dochovaný filmový záz-
nam právě Julia Fučíka.
Večerní čtení zakončila
novinářka Andrea Cerquei-
rová úryvkem z knihy Juliu
Fučíkovi chilského básníka
Pabla Nerudy, kterou do
českého jazyka přebásnil

Vítězslav Nezval. U košířského pomníku Pabla Neru-
dy si každý rok 11. září připomínáme oběti Pinoche-
tova režimu. Pablo Neruda zemřel krátce po začátku
diktatury a jeho pohřeb se stal prvním veřejným pro-
testem proti ní. 

Příští rok oslavíme kulatých 120 let od Fučíkova
narození a 80 let od jeho zavraždění nacisty. Slíbili
jsme si, že se setkávání k připomínce Fučíkova živo-
ta i jeho hrdinského odkazu stane tradicí, na kterou
budou jednou moci navázat i lidé z generace, která
nás dnes při čtení rozptyluje svým žvatláním a tahá-
ním za nohavice. I kdyby to znamenalo, že s námi
Julius Fučík bude sedět se sklenkou vína jako holo-
gram. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, 

ppřřeeddsseeddkkyynněě KKoommiissee mmllááddeežžee ÚÚVV KKSSČČMM

Fučíka zachováme pro budoucí generace

Odmítl podepsat prohlášení,
že není komunistou
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Jediný československý kosmonaut Vladimír Remek
22.. bbřřeezznnaa lleettooššnnííhhoo rrookkuu jjee ttoo 4444

lleett ccoo ssee ČČSSSSRR,, vv ppoořřaaddíí jjaakkoo ttřřeettíí,,
zzaařřaaddiillaa mmeezzii zzeemměě,, kktteerréé vvyyssllaallyy
ssvvééhhoo oobbččaannaa ddoo vveessmmíírruu.. 

13. dubna 1967 byl v Moskvě
zástupci socialistických zemí
podepsán program o spolupráci
při výzkumu a používání vesmíru
pro mírové účely, který byl pojme-
nován Interkosmos. ČSSR se
zapojila hned od začátku v obo-
rech kosmické meteorologie, fyzi-
ky, biologie a medicíny. Mezi
roky 1969 - 1988 opatřili čs. vědci

přístroji 21 specializovaných dru-
žic Interkosmos a v rámci tohoto
programu odpovídali za cca 40 %
plněných úkolů. Dále pak byla 24.
10. 1978 vyslána na oběžnou
dráhu i první československá dru-
žice MAGION (14. 11. se odděli-
la od družice Interkosmos 18, se
kterou byla vypuštěna), u níž byla
plánovaná životnost 3 týdny, ale
ve skutečnosti pracovala 3 roky.
Když byla v roce 1976 dohoda
o programu kosmického výzkumu

obnovována, byla doplněna usta-
novením o přípravě letů meziná-
rodních posádek složených
z občanů účastnických států pro-
gramu Interkosmos. To, že
k sestavení první mezinárodní
posádky bylo přizváno Českoslo-
vensko, je občas odůvodňováno
jako satisfakce za srpen 1968, ale
pravda je, že se jednalo o odměnu
za velký přínos našich vědců
a jejich aktivní účast ve vesmír-
ném programu. A tak koncem
roku 1976 (6. 12.), po provede-

ných lékařských prohlídkách sku-
piny adeptů, začala příprava dvou
vybraných příslušníků ČSLA,
pilotů mjr. Oldřicha Pelčáka
a kpt. Vladimíra Remka. V průbě-
hu jejich výcviku pak byli rozdě-
leni do 2 posádek: 1) velitel: Ale-
xej Gubarev, kosmonaut -
výzkumník: Vladimír Remek, 2)
velitel: Nikolaj Rukavišnikov,
kosmonaut - výzkumník: Oldřich
Pelčák. Oba naši piloti prošli
velmi náročným výcvikem,

ovšem do vesmíru mohl letět
pouze jeden z nich. Dva dny před
startem oznamuje státní komise,
před kterou dělaly obě posádky
závěrečné zkoušky, že poletí
posádka Gubarev - Remek. A tak
se Vladimír Remek, díky práci
našich vědců v rámci vesmírného
programu Interkosmos, stal 87.
člověkem, který letěl do vesmíru.

Úspěšný start proběhl 2. března
1978 v 16.27,50 SEČ z kosmo-
dromu Bajkonur, kdy nosná rake-
ta Sojuz-U vynesla na oběžnou
dráhu vesmírnou loď Sojuz 28. Ke
spojení Sojuzu 28 s orbitální stani-
cí Saljut 6 došlo 3. března v 18.10
SEČ. Přestup na palubu orbitální
stanice, po provedených nezbyt-
ných úkonech, se uskutečnil ve
21.33 SEČ. V té době na Saljutu
pracovala posádka Romaněnko –
Grečko. Hned od začátku začala
dvojice Gubarev - Remek plnit
první vědecký pokus, záhy po pře-
stupu na Saljut spustili test Chlo-
rella I (rozmnožování řas v mikro-
gravitaci). V dalších dnech pak
následovaly Tepelná výměna II
(srovnání subjektivního pocitu
tepla s objektivním měřením),
Oxymetr (okysličování tkání),
Supos 8 (dotazník pro sledování
psychologického stavu kosmo-
nautů), Extinkce (vizuální sledo-
vání změn jasnosti hvězd nad
obzorem) a Morava-Splav (zpra-
cování vzorků kovových prášků
v tavicí peci Splav). Všechny tyto
experimenty pocházely z dílny
československých vědců. V prů-
běhu pobytu na Saljutu bylo
i několik přímých televizních pře-
nosů. Poprvé zazněla čeština
z vesmíru 4. března 1978 ve 14.53
SEČ.

Pobyt Vladimíra Remka ve ves-
míru skončil 10. března. V 8.17
SEČ, po naložení věcí určených
k dopravě na Zem, byl uzavřen
průlez mezi orbitální stanicí
a Sojuzem 28 a po nutných úko-
nech se Sojuz v 11.23 SEČ
odpoutal. V čase 13.54,34 byl na
198 sekund zapálen brzdicí motor
a zahájen sestup z oběžné dráhy,
ve 14.16,05 SEČ došlo k odpojení
orbitální a přístrojové sekce kos-
mické lodi a návratová kabina
s oběma kosmonauty pak vstoupi-
la do atmosféry. Návratová kabina
přistála v kazašské stepi ve
14.45,45 SEČ. Vladimír Remek
strávil ve vesmíru 7 dní 22 hodin
a 18 minut. Za tu dobu uletěl přes
5 300 000 km a Zemi oblétl
126krát. Nyní je návratová kabina
Sojuzu 28 součástí expozice
Leteckého muzea v Praze-Kbe-
lích. 

Kosmonaut zubařem
Ještě před odletem do vesmíru

byli Gubarev s Remkem pověřeni
zvláštním a neplánovaným úko-
lem. Romaněnko s Grečkem na
Saljutu si totiž začali stěžovat na
problémy se zuby. A tak posádka
Sojuzu 28 prošla výcvikem
v zubařském umění a práci se
zubní vrtačkou. Když se po příle-
tu na orbitální stanici Romaněnko
s Grečkem dozvěděli, co je čeká,
prohlásili, že problémy se zuby již
pominuly. Zlí jazykové dokonce
tvrdí, že se snažili najít bezpečný
úkryt před oběma kosmickými
zubaři.

Češi znovu ve vesmíru
Češi se do vesmíru dostali zpro-

středkovaně ještě několikrát, a to
díky americkému astronautovi
Andrew Feustelovi, jehož manžel-
ka má po své mamince ze Znojma
moravské předky. Při prvním letu
do kosmu u sebe měl sbírku Jana
Nerudy Písně kosmické a českou
vlajku. Při druhém letu pak
pohádkovou figurku Krtečka. Při
jeho posledním letu to byla kopie
kresby Petra Ginze Měsíční kraji-
na z časopisu VEDEM, který
vydávali chlapci v židovském
ghettu vytvořeném nacisty za
druhé světové války v Terezíně.

Ovšem první věcí spojenou s Čes-
koslovenskem, která se dostala do
vesmíru, byla figurka dobrého
vojáka Josefa Švejka, kterou Vl.
Remek přivezl na Saljut 6. Sou-
druh Jaroslav Hašek by byl jistě
velmi potěšen. Ačkoliv si chtěl
Remek figurku přivézt zpět, uká-
zalo se, že Jurij Romaněnko je
velký milovník Švejka, a tak mu
československý kosmonaut Švej-
ka daroval. S sebou ale vzal také
krojovanou panenku z Moravské-
ho Slovácka, rodiště Oldřicha Pel-
čáka, kterou mu po návratu zase
předal zpět. Českoslovenští kos-
monauti byli domluveni, že kdo

nakonec do vesmíru poletí, vezme
s sebou věc toho druhého.

Co bylo dál?
Po skončení kosmické mise

působil Vladimír Remek jako
vedoucí pracovník ve výzkum-
ném vojenském pracovišti
v Praze-Kbelích (1978 - 1985).
Absolvoval Vojenskou akademii
Generálního štábu SSSR v Mosk-
vě (1985 - 1988). V letech 1990 -
1995 byl ředitelem ve Vojenském
muzeu letectví a kosmonautiky ve
Kbelích. V letech 2002 - 2004 byl
obchodním radou a vedoucím
obchodně ekonomického úseku
Velvyslanectví České republiky
v Moskvě. V roce 2004 byl zvolen
na kandidátce KSČM poslancem
Evropského parlamentu, mandát
obhájil v roce 2009. V roce 2013
ho prezident Miloš Zeman jmeno-
val velvyslancem v Rusku, pově-
řovací listiny předal v lednu 2014,
čímž se oficiálně ujal funkce. Ve
funkci skončil v lednu 2018 a ode-
šel do důchodu.

Vladimír Remek je podruhé
ženatý, z každého manželství má
jednu dceru. V roce 2001 přežil

pád vojenského vrtulníku, na
jehož palubě cestoval společně
s americkým astronautem Euge-
nem Cernanem. Remek tehdy
Cernanovi doslova zachránil
život. Mimochodem, i Cernan měl
české předky - po otci byl sloven-
ského a po matce českého původu.
Proto také, když v prosinci 1972
přistál Cernan na Měsíci, měl
u sebe malou československou
vlajku.

Vladimír Remek dnes
Bývalý kosmonaut si užívá

zaslouženého důchodu, svůj
zájem o kosmonautiku však

neztratil a vývoj tohoto oboru
v celém světě pečlivě sleduje.
Remkův let je dodnes největším
úspěchem československého kos-
mického výzkumu. Není ale Rem-
kovým posledním skvělým činem
pro naši vlast. Přehlédnout nelze
ani jeho zásluhu na tom, že
v Praze od září 2012 sídlí Agentu-
ra GSA, která provozuje systém
Galileo - evropský autonomní glo-
bální družicový polohový systém
(GNSS). Galileo má poskytnout
přesný a nezávislý navigační
systém, aby státy Evropské unie
nebyly závislé na americkém
systému GPS nebo ruském
GLONASS. 

Československo
vědeckou velmocí

Remkův let byl úspěchem čes-
koslovenské vědy, ovšem nikoli
ojedinělým či prvním. Pod vede-
ním Borise Valníčka z Astrono-
mického ústavu Československé
akademie věd se podařilo vyrobit
detektory rentgenového záření
určené k výzkumu Slunce, které
byly instalovány na družicích

Interkosmos 1 (1969) a Interkos-
mos 2 (1970). Od roku 1972 se
čeští vědci obrátili k výzkumu
kosmického záření a své přístroje
instalovali na družice Interkosmos
13 (1975) a poté na družice řady
Prognoz. Dokonce tomu bylo tak,
že do roku 1978 bylo 45 % expe-
rimentů na družicích Interkosmos
československých. V rámci pro-
gramu Interkosmos byly nakonec
vypouštěny i ryze československé
družice Magion, určené ke studiu
magnetosféry a ionosféry. První
z nich, Magion 1, vzlétla společně
s mateřskou družicí Interkosmos
18 v říjnu 1978. 

Mezihvězdný prostor jsme však
nikdy neopustili. České technolo-
gie hrají prim na robotickém
vozítku Curiosity, které už od roku
2012 brázdí povrch Marsu. Zvuč-
né jméno má také česká optika,
speciální nanolepidla pro raketové
nosiče, navigační a měřicí přístro-
je na palubách raket a družic, tan-
talové kapacitory či speciální
sendvičové panely, jimiž jsou
potažena zrcadla největších evrop-
ských teleskopů, komunikujících
na vzdálenost milionů kilometrů.
O výše zmíněných úspěších dneš-
ních vědců píše přehledně Kamil
Miketa ve své knize Češi znovu
dobývají vesmír (2018).

Vesmírná turistika
Světový vesmírný program je

v dnešní době odrazem globálních
společenských nálad. Závody
o dobytí vesmíru z dob studené
války už třicet let neplatí a i v této
sféře dochází k obrovské frag-
mentaci a komercializaci. Tako-
vým představitelem klasické
západní kosmonautiky je projekt
ISS. Ten primárně stojí na spolu-
práci NASA a Evropské vesmírné
agentury a jako takový je vlajko-
vou lodí starých koloniálních
a imperiálních mocností. Odpově-
dí na to je čínský vesmírný pro-
gram. Číně byl na popud USA
odepřen přístup na mezinárodní
stanici a odepřena možnost se na
tomto projektu podílet. Čína jde
stejně jako v jiných oblastech
svojí cestou, která se nám sice
může zdát exotická, přesto je
nesmírně efektivní a technologic-
ky často překonává starý západ.
Posledním článkem je korporátní
dobývání vesmíru. Společnosti
jako Blue Origin nebo SpaceX
jsou důkazem, že pro globální
kapitalismus není žádné odvětví
nedosažitelné. Věda jde v tomto
případě na druhou kolej a hlavním
motorem raket Elona Muska
a Jefa Bezose je zisk. Která z těch-
to cest se ukáže jako nejvíce živo-
taschopná, ukáže až budoucnost. 

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillii 
VVááccllaavv SSUUŠŠIICCKKÝÝ,, 

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ 
aa AArrťťoomm KKOORRJJAAGGIINN

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv aauuttoorrůů

Sousoší Remek - Gubarev u vstupu do pražského metra stanice Háje (dříve Kosmonautů) 

Vladimír Remek a Alexej Gubarev 

Poté, co se stal Jurij Gagarin stal v roce 1961 hrdinou, když jako první
člověk dobyl vesmír, učarovala kosmonautika i těm úplně nejmenším.
V jednom z rozhovorů na sebe Vladimír Remek prozradil, že už jako
kluk zatoužil letět do kosmu. Pak toho bylo dost a dost, co k naplnění
klukovské touhy musel zvládnout. K tomu podotknul, že »i štěstí je
třeba mít, neboť to sedá na připravené«. 

Měsíční krajina – kresba Petra Ginze, jejíž kopie byla nakonec úspěšně
vynesena do vesmíru



Zlínští v Mladé Boleslavi sta-
tečně bojovali, přestože jejich
setrvání v nejvyšším patře
domácího hokeje už bylo
jen otázkou teorie
a museli tak být s pádem
o soutěž níž tak trochu
smíření. »Nebudu tady
říkat, že jsme věřili
v nějaký zázrak, protože v té
situaci už by nám asi ani zázrak
nepomohl. Je to těžké pro moti-
vaci hráčů. Samozřejmě to není
tak, že by nechtěli hrát. Každý
chce hrát, chceme to důstojně

dohrát, ale věděli jsme, že Klad-
no určitě nějaký bod uhraje
a není v našich silách proti tako-

vým soupeřům uhrát pět zápasů
v řadě, když nás čeká ještě Spar-
ta, Pardubice nebo Plzeň.«

Rob si uvědomuje, jak těžké to
je na psychiku. »Teď to musíme
důstojně dohrát, hráči pořád

hrají za svoje jméno a za klub, za
Berany. Věřím, že pro Zlín tím
začíná nový začátek, že se zač-
nou dít pozitivní věci do
budoucna.«

Kde se podle něho sezona zlo-
mila? »Není to jenom otázka
této sezony. Už vloni tam bylo
nějaké varování, že je třeba tým

z k o n s o l i d o v a t
a jinak poskládat.
Už tam byly
varovné signály,
takže to je problém
dlouhodobějšího

horizontu. Ty důvody by se
měly v klubu rozebrat a vyhod-
notit, ale realita je daná. Opaku-
ji, že věřím, že pro Zlín je to
nový začátek,« pokračoval opti-
mističtěji Rob.

Sám ale tak úplně neví, jak
bude nový začátek vypadat.
»Samozřejmě o tom diskutujeme.
Myslím si však, že tu bude i jiný
trenérský tým, takže ta otázka
není úplně na mě. Ale ze zkuše-
ností z mojí hráčské kariéry si
myslím, že by to měl Zlín posklá-
dat tak, aby se hned hrálo o návrat
do extraligy.«

S blížícím se koncem zápasu
byla realita čím dál tíživější.

»Celou sezonu to bylo tak, že
byl před námi víkend a nějaká
naděje. Teď už se spíš jenom
čekalo, až to bude definitivní.
A teď je to realita. Je to těžké, ale
sport i takové momenty přináší.

My musíme dál pracovat, nic
jiného už se dělat nedá.«

Bezprostředně po utkání však
nebyl na větší rozjímání čas.
»Neřekli jsme si nic. O druhé
přestávce jsme si jen řekli, že

zápas už je těžké otočit, ale že
hrajeme za klub a za jméno, co
má každý na triku. A pro každé-
ho to teď je zklamání a definiti-
va. Vše rozebereme později,«
prozradil ještě Rob. ((uuttss,, zzrr))

Sestup hokejistů Zlína, jenž se zařadil
mezi tradiční účastníky extraligy, za-

sáhl o to více hráče, kteří v klubu vyrostli.
Jedním z nich je útočník Antonín Honej-
sek. Třicetiletý Honejsek, jenž byl v roce
2014 u zisku mistrovského titulu, označil
sestup za nejhorší moment kariéry. »Co
může být horšího, než když hráč sestoupí
se svým rodným klubem? Strávil jsem tady
celý dorost, juniorku, hrál jsem tu v mužích. Je to strašný, tako-
vá malá sportovní tragédie.« 

TTeenniissttaa JJiiřříí LLeehheeččkkaa ((2200)) ssee
cchhyyssttáá nnaa pprrvvnníí ddaavviissccuuppoovvýý
dduueell,, vv nněěmmžž bbuuddee ppllnniitt rroollii
ttýýmmoovvéé jjeeddnniiččkkyy.. PPooddmmíínnkkyy
vv BBuueennooss AAiirreess,, kkddee ččeekkáá ČČeesskkoo
vv ppáátteekk aa vv ssoobboottuu kkvvaalliiffiikkaaččnníí
zzááppaass ss AArrggeennttiinnoouu,, ssee mmuu
zzaammlloouuvvaajjíí.. SSppookkoojjeennýý jjee ii kkaappii--
ttáánn JJaarroossllaavv NNaavvrrááttiill,, kktteerrééhhoo
ppřřííjjeemmnněě ppřřeekkvvaappiillyy ttrréénniinnkkyy
hhrrááččůů ppoo ppřřeecchhoodduu nnaa aannttuukkuu..

Na nejpomalejším povrchu se
nehrálo půl roku. Poslední turna-
je absolvovali tenisté v hale na
tvrdém povrchu. Lehečkovi se
dařilo v Rotterdamu, kde z kva-
lifikace postoupil až do semifi-
nále. Dobře se zatím cítí
i v Argentině. »Máme za sebou
velice slušné tréninkové dny.
Argentinská antuka velice pří-
jemná, skáče to vysoko, kurty
jsou rovné. Velice příjemná i na
pohyb. Jsem rád, že tu podmínky
jsou takové, jaké jsou.«

Při přechodu mezi povrchy si
dává pozor zejména na to, aby to
zvládlo jeho tělo. »Jednou jsem

to uspěchal a stálo mě to únavo-
vou zlomeninu. Jsem opatrný.
Být fyzicky připravený je to nej-
důležitější, protože tenisově se
cítím velice dobře a po herní
stránce se to vždycky povede
nějak srovnat.«

Čeští tenisté se musejí znovu
přizpůsobit zejména tomu, že se
na antuce k míčům doklouzáva-
jí. »Člověk pro to musí být cel-
kově zpevněný. Jde hlavně

o pohyb, abychom se cítili
dobře, byli rychlí a konkurence-
schopní.«

Češi jsou v Argentině outside-
ry. Navíc budou čelit bouřlivému
prostředí se zaplněným centrál-
ním kurtem pro zhruba šest tisíc
diváků. »Nějaké zápasy jsem už
odehrál, kdy jsem proti sobě měl
celou halu. Ale Davis Cup je

samozřejmě něco jiného,«
komentoval trefně očekáváné
Lehečka, který v Davisové pohá-
ru zatím nevyhrál ani jeden ze

čtyř zápasů, do nichž ve dvouhře
i čtyřhře zasáhl, ale prezentoval
se odvážnými výkony proti výše
postaveným tenistům. Kapitán

Navrátil na něj spoléhá. »Jirka
Lehečka je prvním hráčem. Když
se nic nestane, tak bude hrát.« Do
druhé páteční dvouhry by měl

nastoupit Tomáš Macháč (21),
který ale do dějiště zápasu dora-
zil až včera ráno. »Až bude mít
za sebou PCR testy, tak se zapo-
jí do tréninku. Bude mít čtyři dny
na to, aby se přizpůsobil zdejším
kurtům. Nebude to mít jednodu-
ché. Ale byl bych rád, aby hrál,«
pokračoval Navrátil. V záloze má
český kapitán ještě Víta Kopřivu
(24). »Ten na antuce hraje velice
dobře.«

Teploty v Buenos Aires se
pohybují kolem příjemných 25
stupňů Celsia, ale je docela
vysoká vlhkost. »Kurty jsou per-
fektně připraveny, protože je
tady stálé počasí. Nedá se to
srovnat s tím, když se začíná na
antuce u nás,« pochvaloval si
Navrátil. Předem bylo domluve-
no, že se tohoto daviscupového
utkání nezúčastní Jiří Veselý,
který zazářil minulý týden na
turnaji v Dubaji. »Mohou chybět
jeho zkušenosti, ale na druhou
stranu ti mladí kluci jsou draví.«

((rreedd))

VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((88.. ttýýddeenn -- 2277.. 22..)):: II.. ttaahh:: I. poř. bez
výhry, II. dvě výhry po 1 008 484 Kč, III./28 po 32 827 Kč, IV./1762 po
695 Kč, V./33 040 po 123 Kč. IIII.. ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry, III./23 po
39 963 Kč, IV./1724 po 710 Kč, V./30 850 po 132 Kč. ŠŠaannccee:: I./bez
výhry, II./jedna 100 000 Kč, III./18 po 10 000 Kč, IV./198 po 1000 Kč,
V./2069 po 100 Kč, VI./20 248 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2277.. 22.. vveeččeerr)):: 8 – 9 – 13 – 19 – 22 – 28 – 32 – 36
– 37 – 47 – 52 – 53 – 59 – 61 – 66 – 67 – 72 – 73 – 75 – 79. ŠŠaannccee mmii--
lliioonn:: 366 886. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 61.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2288.. 22.. ppoolleeddnnee)):: 1 - 5 – 6 – 12 – 20 – 21 – 22 –
23 – 24 – 26 – 30 – 41 – 47 – 52 – 56 – 58 – 66 – 73 – 74 – 79. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 324 652. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 1.
r SSPPOORRTTKKAA ((88.. ttýýddeenn//2277.. 22..)) -- 11.. ttaahh:: 11 - 14 - 25 - 34 - 41 - 47, dod.
č. 31. IIII.. ttaahh:: 14 - 19 - 44 - 45 - 46 - 49, dod. č. 1. ŠŠaannccee:: 824 114.

((BBeezz zzáárruukkyy))

Zlínský zázrak se nekonal
DDlloouuhhýýcchh 4422 lleett bbyyll ZZllíínn ssoouuččáássttíí kklluubboovvéé hhookkeejjoovvéé eelliittyy

vv ttuuzzeemmsskkuu.. PPoo ppoorráážžccee 11::44 vv MMllaaddéé BBoolleessllaavvii uužž ttoo nneeppllaattíí.. PPaatt--
nnááccttiibbooddoovvéé mmaannkkoo zzaa ččttyyřřii zzbbýývvaajjííccíí zzááppaassyy ddoohhnnaatt nneellzzee.. AAssii--
sstteenntt ttrreennéérraa LLuubboošš RRoobb vvššaakk ppřřiippuussttiill,, žžee ššlloo uužž ppoouuzzee oo ffoorrmmááll--
nníí ppoottvvrrzzeenníí nneeooddvvrraattiitteellnnééhhoo.. PPooddllee jjeehhoo nnáázzoorruu uužž bbyylloo nnaa
zzáázzrraakkyy ppoozzdděě..

Zlínu se nepovedla celá sezona. Ví to i Luboš Rob. »Už vloni tam bylo nějaké varování, takže to
je problém dlouhodobějšího horizontu.«

Jiří Lehečka bude v duelu s Argentinou v dresu týmové jedničky. FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

PSG BERANI ZLÍN
RRookk zzaalloožžeenníí:: 1929. KKlluubboovvéé bbaarrvvyy:: žlutá a modrá. Klubu se pře-

zdívá Medvědi, Berani či Ševci. NNeejjvvěěttššíí úússppěěcchhyy:: 2x mistr ligy
(2004, 2014). LLeeggeennddyy:: Jaroslav Stuchlík, Ladislav Maršík, Jiří
Vodák, Jiří Králík, Miroslav Okál, Martin Hamrlík, Petr Čajánek, Petr
Leška. HHaallaa:: Zimní stadion Luďka Čajky (kapacita 7000 diváků).

Klub vznikl v roce 1929 jako SK Baťa Zlín, dlouho působil v kraj-
ských soutěžích. V roce 1957 byl v tehdejším Gottwaldově otevřen
zimní stadion s umělou ledovou plochou, o pět let později byl zastře-
šen. Do nejvyšší soutěže tamní celek poprvé postoupil v roce 1960,
v následujících dvou dekádách pětkrát sestoupil. Nejlepším výsled-
kem TJ Gottwaldov v československé lize bylo třetí místo v sezoně
1984/85. V samostatné extralize se Zlín pod různými názvy dostal cel-
kem šestkrát do finále, uspěl dvakrát. Po druhém titulu v roce 2014
začal kvůli zhoršující se ekonomické situaci pozvolný pád klubu,
který vyvrcholil letošním sestupem po 42 letech.
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Tenistka Marie Bouzková
prohrála i své třetí finále na
okruhu WTA. V Guadalajaře
podlehla v závěrečném utkání
turnaje Američance Sloane
Stephensové 5:7, 6:1, 2:6
a premiérového titulu se znovu
nedočkala. Třiadvacetiletá
česká hráčka bojovala s vítěz-
kou US Open z roku 2017 dvě
a půl hodiny. Bouzková si
finálovou účastí na turnaji
v Guadalajaře polepšila o 15
míst a figuruje na 81. pozici
světového žebříčku. Zásadní
změnu zaznamenalo aktuální
pořadí mezi muži. Daniil
Medveděv je poprvé v kariéře
světovou jedničkou. Rus se
posunul na první místo před
Srba Novaka Djokoviče. Jiří
Veselý se po finálové účasti na
turnaji v Dubaji vrátil do první
stovky pořadí ATP, v níž má
český tenis opět dvojnásobné
zastoupení. Veselému aktuálně
patří 74. místo a je znovu
domácí jedničkou. Jiří Leheč-
ka figuruje na 94. příčce.  

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

0088..1100 Panorama 0088..4455 BBV po 25 letech 0088..5555 Volejbalový magazín
0099..1100 Volejbal: Extraliga/Č. Budějovice – Lvi Praha. Z 1111..4400 Magazín
světového badmintonu 1122..0055 Panorama 1122..2255 Zprávy 1122..5555 Klasické
lyžování: Orlický maraton 1133..0055 Alpské lyžování: SP Švýcarsko.
Z 1144..2255 Alpské lyžování: SP Německo. Z 1155..3300 Judo: IPPON 1155..5500
Běžkotoulky 1166..0000 S ČT sport na vrchol 1166..1155 Fotbal: Evropská a Kon-
ferenční liga UEFA 1177..1100 Hokej: TELH/M. Boleslav – K. Vary. PP
2200..4455 Jizerská padesátka 2211..4400 Zprávy 

DŮVĚRU NASTUPUJÍCÍ
GENERACI DAL KAPITÁN

JAROSLAV NAVRÁTIL. »TI
MLADÍ KLUCI JSOU DRAVÍ.«

PYŠNÁ ZLÍNSKÁ VIZITKA, 
42 LET BÝT SOUČÁSTÍ

KLUBOVÉ HOKEJOVÉ ELITY
V TUZEMSKU UŽ »NEPLATÍ«.

Zvládnou mladíci roli outsiderů?

TŘETÍ MEDAILE
Biatlonistka Tereza Voborníková je

dvojnásobnou juniorskou mistryní světa.
Po triumfu ve sprintu ovládla i stíhací
závod a na šampionátu v Soldier Hollow
získala už třetí medaili. Druhé vítězství
přidala k bronzu z vytrvalostního závodu.
Voborníková navázala na Markétu Davi-
dovou, která byla dosud poslední českou
juniorskou mistryní světa.

POVINNÁ VÝHRA
Čeští basketbalisté porazili v Pardubi-

cích v kvalifikaci o postup na mistrovství
světa Bulharsko 83:80 a připsali si ve
čtvrtém zápase první výhru. Boj o tři
postupová místa ze základní skupiny do
další fáze už ale nemají reprezentanti ve
svých rukou. K tomu potřebovali Bulhary
po porážce v Botevgradu 70:79 zdolat
o deset či více bodů.

LEDOVÝ FINIŠ
Základní část hokejová extraligy finišu-

je. Dnešní program se tak nese v palbě
dohrávek. DDoohhrráávvkkaa 3311.. kkoollaa:: 1188..0000 Klad-
no – Vítkovice. DDoohhrráávvkkaa 4411.. kkoollaa:: 1177..3300
Mladá Boleslav – Karlovy Vary. DDoohhrráávv--
kkaa 4433.. kkoollaa:: Litvínov – Hradec Králové.
DDoohhrráávvkkaa 4444.. kkoollaa:: Zlín – Sparta.
DDoohhrráávvkkyy 5522.. kkoollaa: České Budějovice -
Pardubice, 1188..0000 Brno - Plzeň.

DNES NA



»Bažant« Černák: Podával jsem míče
ZZáálloožžnnííkk MMiicchhaall

ČČeerrnnáákk ssvvýýmm pprreemmiiéé--
rroovvýýmm ggóólleemm vv pprrvvnníí lliizzee ppoommoohhll
ffoottbbaalliissttůůmm JJaabblloonnccee kk rreemmíízzee 11::11
vv ppooddjjeeššttěěddsskkéémm ddeerrbbyy vv LLiibbeerrccii
aa bbuuddee nnaa ttoo vvzzppoommíínnaatt cceellýý žžiivvoott..
OOssmmnnááccttiilleettýý kkřřííddeellnnííkk zzáárroovveeňň
ddoouuffáá,, žžee ddaallššíí bbrraannkkyy bbrrzzyy ppřřiiddáá..
VVttiippkkoovvaall,, žžee vvzzhhlleeddeemm kkee ssvvéémmuu
nníízzkkéémmuu vvěěkkuu bbuuddee mmuusseett cchhvvííllii ššeett--
řřiitt nnaa ttoo,, aabbyy mmoohhll zzaappllaattiitt zzááppiissnnéé..

»Užívám si to hodně, mám z toho
obrovskou radost. Je to první ligový
gól, je to vzpomínka na celý život.
Ještě to umocňuje to, že jsme díky
tomu získali bod v derby. Jsem moc
šťastný.«

Jako střídající přišel na trávník
v 63. minutě a v 77. minutě z doráž-
ky srovnal na 1:1. »Viděl jsem, že
Venca Pilař našel dloubáčkem Vencu
Kadlece, ten si to prsama zpracoval.
Gólman na něj vyběhl, já na Vencu
zařval, ať mi to nechá a propálil jsem,
co tam stálo. Abych byl upřímný,
zavřel jsem oči.«

Premiérové branky se dočkal
v osmém ligovém startu. »Pro mě je
to zatím povedené jaro. Na začátku
přípravy jsem se asi na týden a půl
zranil, tak jsem se bál, aby se to nějak
nevleklo. Ale dostal jsem se z toho.

Jsem rád, že pan trenér mi dává šanci
a že mu to vracím. Teď gólem, nebo
minule asistencemi. Tenhle ligový

gól je pro mě důležitý milník v karié-
ře a doufám, že další budou přibý-
vat.«

Podještědské derby pro něj jako
pro jabloneckého odchovance hodně
znamená. »Na prvním derby v roli

diváka jsem byl v nějakých devíti až
deseti letech v Jablonci. Nejsem si
jistý, jestli jsme vyhráli nebo jak to
dopadlo. Prožíval jsem to. Tyhle
zápasy pro mě znamenají strašně
moc, pro jabloneckého odchovance
je to to nejvíc. Že jsem mohl skóro-
vat, je pro mě důležité.«

V euforii se Černák zasnil ještě
hlouběji. »Ještě asi dva a půl roku
zpátky jsem chodil podávat míče.
Když se v Jablonci hrála Evropská
liga, byl jsem naposledy. To už jsem
i s kluky trénoval a zároveň jim
podával míče. Taková úsměvná situ-
ace.«

Za první ligový gól ho čeká zápis-
né do klubové pokladny. »Samozřej-
mě se trochu bojím, ale jsem rád, že
to přišlo, že ten gól padnul. Budu
muset chvíli šetřit a pak to našemu
pokladníkovi Tomáši Hübschmanovi
dát. Slyšel jsem nějaké částky a moc
se mi to nelíbilo. Ale co se dá dělat,«
dodal Černák s úsměvem.

((uuttss,, zzrr))

Ligové Vršovice aneb 
Červenobílá radost, zelenobílý zmar

Pětapadesátiletý kouč nebyl
po utkání spokojen s útočnou
hrou svého týmu a vedle
chyby Antonína Vaníčka, která
přispěla k rozho-
dující brance sou-
peře, se zlobil i na
Petra Hronka, jenž
v závěru otupil
snahu o vyrovnání vylouče-
ním. 

Pražané prohráli v lize
pošesté z posledních sedmi
duelů a jsou v tabulce s 21
body třináctí. »Tu nespokoje-
nost fanoušků vnímám už
delší dobu. Není to situace,
která by vznikla po posledním
utkání. Jsme namočení do boje
o záchranu a je jasné, že divá-
ci s tím stavem nejsou spoko-
jení. S každým dalším neúspě-
chem se to stupňuje.«

Klokani nevyslali na branku
Ostravy ani jednu střelu, pře-
sto ještě čtvrt hodiny před
koncem drželi
naději na remízu.
Po ztrátě Vaníčka
v 75. minutě však
střídající Ladislav
Almási trefil břev-
no a odražený míč dorazil do
sítě Nemanja Kuzmanovič.

»Co se pak dalo dělat? Nic.

Už bylo pozdě. Prohrávali
jsme 0:1. Sice jsme reagovali
střídáním, ale pak už neudělá-
te nic. V tomhle prostoru

nemůžete nic
vytěžit, můžete
jen hodně ztratit.
To byl přesně
tento případ.«

Bohemians sice ještě zabo-
jovali, snahu domácích
o vyrovnání ale zkomplikoval
záložník Hronek, jenž dostal
deset minut před koncem po
zákroku na Filipa Kaloče dru-
hou žlutou kartu a byl vylou-
čen.

»Poškodil tím mužstvo, byl
to hrubý zákrok. Mluvil jsem
s ním už v poločase kvůli
žluté kartě, aby si na to dal
pozor, a on pak udělá takovou
klukovinu. To nebylo ani
v souboji, nic, prostě hlou-
post,« kroutil hlavou Klusá-
ček, jemuž bude vedle Hronka

chybět v dalším zápase také
vykartovaný Hugo Jan Bač-
kovský nebo Daniel Köstl.

V deseti pak domácí inkaso-
vali nakonec ještě jednou po
rychlém brejku Almásiho. »To
vyloučení narušilo snahu

o vyrovnání. Měli jsme připra-
vené střídání, kdy měli přijít
dva útočníci Ugwu a Koubek,

ale vzhledem k té situaci jsme
museli stáhnout Puškáče a náš
tlak se rozplynul. Začali jsme
vzadu riskovat a přišly chyby,

které vedly k druhé-
mu gólu. Je z toho
další domácí ztráta.«

Vršovický celek
prohrál s Baníkem
poosmé z posledních

devíti ligových duelů. »Podle
průběhu zápasu to bylo remí-
zové utkání a tím, že se nám

nedařilo v útoku, bychom bod
brali. Nemáme, ale nic.«

Vršovický celek má se 48
inkasovanými brankami nej-
horší obranu v lize a na jaře se
potýká i s produktivitou.
V posledních čtyřech zápasech
nejvyšší soutěže vstřelili hráči
Bohemians jen jednu branku.

»Po utkání se Zlínem nám
vypadli dva útočníci Jan Chra-
mosta s Tomášem Necidem.
Poté se k tomu přidal Honza

Kovařík, dlouhodobě je mimo
Martin Nový a teď přijde trest
pro Petra Hronka. Kvůli naše-
mu šílenému podzimu jsme
celou zimu pracovali na tom,
abychom nedostávali góly,
což se zlepšilo. Bohužel nás
teď sráží hra dopředu, kdy hra-
jeme většinou na jednoho
útočníka. Musí tam být větší
podpora kluků ze zálohy,
jenže to teď vázne,« dodal
Klusáček. ((uuttss,, zzrr))

DDvvěě ttrraammvvaajjoovvéé ssttaanniiccee dděěllíí oodd sseebbee pprrvvoolliiggoovvéé rreepprreezzeennttaannttyy
pprraažžsskkýýcchh VVrrššoovviicc.. ZZaattíímmccoo vv EEddeennuu rroozzddáávvaajjíí hhrrááččii úússmměěvvyy
aa ppooddppiissyy.. UU BBoottiiččee?? KKddee jjssoouu ttyy ččaassyy,, kkddyy ssee nnaa BBoohheemmkkuu jjeezz--
ddiilloo ss rreessppeekktteemm aa »»ssttrraacchheemm,, cchhcceettee--llii ss ppoorraažžeenneecckkoouu nnáállaaddoouu!!
»»ĎĎoollííččeekk«« ssee zzaaččíínnáá pprrooppaaddaatt aa zzaaččíínnáá mmíítt ppooddoobbuu zzáákkllaaddůů ddrruu--
hhoolliiggoovvééhhoo ttuunneelluu.. TTrreennéérr ffoottbbaalliissttůů BBoohheemmiiaannss LLuudděěkk KKlluussáá--
ččeekk lliittoovvaall ppoo pprroohhřřee ss OOssttrraavvoouu 00::22 ddaallššíí ddoommááccíí zzttrrááttyy aa vvnníímmáá
ssttoouuppaajjííccíí ffrruussttrraaccii ffaannoouušškkůů.. 

Obavy o svůj klub vyhlášených srdcařů, fanoušků Bohemky, jsou na místě.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Derby je derby. Prohra vždy mrzí o to víc. Radost fotbalistů Jablonce z vyrovnávací trefy Michala Černáka byla proto
namístě.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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PRVNÍ LIGOVÁ TREFA JE VŽDY
NEZAPOMENUTELNÝ PŘÍBĚH.

MICHAL ČERNÁK VÍ SVÉ. »ABYCH
BYL UPŘÍMNÝ – ZAVŘEL JSEM OČI.«

BOHEMIANS MAJÍ SE 48 INKASOVANÝMI BRANKAMI
NEJHORŠÍ OBRANU V LIZE A NA JAŘE SE NAVÍC POTÝKAJÍ
I S PRODUKTIVITOU. V POSLEDNÍCH ČTYŘECH ZÁPASECH

SE GÓLOVĚ RADOVALI KLOKANI JEN JEDNOU.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY -- 2233.. kkoolloo:: Sparta - Zlín 2:0, Karviná - České Budějo-
vice 2:2, Hradec Králové - Slavia 1:5, Olomouc - Teplice 0:0, Plzeň -
Pardubice 4:0, Bohemians - Ostrava 0:2, Slovácko - Mladá Boleslav
2:1, Liberec - Jablonec 1:1.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1122 -- Jurečka (Slovácko), 1111 -- Almási (Ostrava), 1100 --
Beauguel (Plzeň), 99 -- Kuchta (Slavia), Bassey (České Budějovice),
Ewerton (Mladá Boleslav), 88 -- J. Rada (Hradec Králové), Lingr, 77 --
Schranz (oba Slavia), Jiří Klíma, Kuzmanovič (oba Ostrava), Pulkrab, 
66 -- Hložek, Pešek (všichni Sparta), Milan Škoda (Mladá Boleslav),
Hála, Chytil (oba Olomouc), Puškáč (Bohemians 1905), Poznar, Tkáč
(oba Zlín).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 99 -- Staněk (Plzeň), 88 -- Mandous (Slavia),
66 -- Nita (Sparta), Nguyen (Slovácko), Fendrich (Hradec Králové),
Rakovan (Zlín), 55 -- Šeda (Mladá Boleslav), 44 -- Macík (Olomouc),
Knobloch (Liberec), Hanuš (Jablonec), O. Kolář (Slavia), Laštůvka
(Ostrava)
r KKAARRTTYY:: Ve 23. kole sudí udělili 31 žlutých karet a dvě červené
(Čihák/Plzeň a Hronek/Bohemians). Celkem to od počátku ligy dělá
1092 ŽK a 39 ČK.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 55.. bbřřeezznnaa:: 1155..0000 Pardubice - České Budějo-
vice, Olomouc - Bohemians, Zlín - Plzeň, 1188..0000 Ostrava - Liberec.
NNeedděěllee 66.. bbřřeezznnaa:: 1155..0000 Jablonec - Hradec Králové, Teplice - Slovácko,
Mladá Boleslav - Karviná, 1188..0000 Slavia - Sparta. ((ssppoo))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Grigar

Vitík Hejda

Jurečka

SýkoraHavel

PilařValenta Kuzmanovič

Tecl

Lingr

IDEÁLNÍ SESTAVA 23. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Stanislav Tecl
Návrat střelce? Tak by se dal

hodnotit výkon slávisty Stanisla-
va Tecla. Dvěma brankami do
sítě Hradce Králové prolomil
více než pětiměsíční střelecký

půst a pomohl k jasnému vítězství mistra 5:1.
Jednatřicetiletý útočník předchozí zápasy bez
gólů výrazně neřešil a děkoval svým spoluhráčům, kteří mu příleži-
tosti připravili. »Jsem spokojený, protože jsme vyhráli 5:1. Věděli
jsme, že to bude těžký zápas, protože trenér Koubek dokáže svůj tým
na soupeře dobře připravit. Pomohl nám ale první gól, který padl
z naší první akce. Pak už jsme hráli dobře a zaslouženě vyhráli.«
Zkušený útočník se v lize prosadil poprvé od 12. září, kdy v sedmém
kole nejvyšší soutěže skóroval proti Slovácku. »Čekání na branku
bylo dlouhé, ale byl jsem poměrně dlouho zraněný. Když ty zápasy
jdou takhle rychle po sobě, člověk nad tím tak nepřemýšlí, jestli je to
měsíc, dva nebo tři. Bral jsem to normálně. Doufám, že mi ty dvě
branky pomohou k sebevědomí. Mám z toho samozřejmě radost, ale
když hraju a tým vyhraje, tak není podstatné, kdo ty góly dá.«

HVĚZDA 23. KOLA
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