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PPřřiinnááššíímmee vváámm ddaallššíí pprraavviiddeellnnýý ddííll
ssoouuhhrrnnuu ttýýddeennnníícchh iinnffoorrmmaaccíí,, nnaazzvvaa--
nnééhhoo BBEEZZ OOBBAALLUU ss KKaatteeřřiinnoouu 
KKoonneeččnnoouu,, ddnneess oo MMDDŽŽ,, pprroottiirruusskkéé
hhyysstteerriiii,, nnoovvooddoobbéémm mmccccaarrtthhiissmmuu,, 
sseezznnaammeecchh nneeppoohhooddllnnýýcchh aa ppoommooccii
uupprrcchhllííkkůůmm..
Vážení čtenáři Haló novin,

zdravím vás u letošního 9. dílu Bez
obalu!

Ještě, než se podíváme na události
minulého týdne, dovolte, abych při pří-
ležitosti dnešního Mezinárodního dne
žen poděkovala všem ženám. Mamin-
kám, babičkám, tetám, dcerám, uklízeč-
kám, prodavačkám, doktorkám, sestřič-
kám, zkrátka všem ženám, které dělají
náš svět hezčím. Je to už 165 let, kdy
vstoupily dělnice v newyorských
textilkách do stávky za desetihodinovou
pracovní dobu, lepší pracovní podmín-
ky a důstojnější odměny za práci. A je
velmi smutné, že tyto požadavky jsou
aktuální i po tak dlouhé době, kdy ženy
stále nemají stejné výdělky jako muži
a kdy poctivá práce bohužel nezajistí
důstojné žití…

Pornoherec 
vrchním cenzorem?

Již v minulém díle Bez obalu jsem 
se snažila varovat proti extrémní
radikalizaci proruských nálad, smě-
řované v mnoha případech proti
občanům Ruské federace, včetně 
těch, kteří s aktuální situací na Ukrajině
nemají vůbec nic společného. Nyní 
po týdnu musím s politováním konsta-
tovat, že právě k tomuto jevu v mnoha
případech dochází a ze slovníku
některých bojovníků za jednu je-
dinou pravdu mnohdy až mrazí. 
To, odkud tato slova pochází, je pak 
sice paradoxní, ale bohužel ne tolik
překvapivé.

Například JJaakkuubb JJaannddaa, ředitel poli-
tické neziskovky Evropské hodnoty,
opět dokazuje svou absenci jakéhokoliv
studu, když prohlašuje
každého mrtvého ruského
vojáka výhrou a se slovy:
»Není radostnějších chvil
než sledovat sestřelování
ruských letadel ukrajin-
skou protileteckou obranou nad ukrajin-
skými městy,« je pyšný na to, že i české
zbraně napomáhají krveprolití a vyhas-
nutí mnoha mladých životů.

Říkám si, jak zvrácené hodnoty musí
mít někdo, kdo označuje sestřelování
letadel a s ním spojená úmrtí jako nejra-

dostnější chvíle v životě, každopádně
právě na takových hodnotách Evropa
rozhodně nestojí. A panu Jandovi moc
přeji, aby jeho život přestal být jednou

tak moc smutný, že mu největší potěše-
ní v životě bude způsobovat zpráva
o smrti jiné lidské bytosti. Bohužel

v tomto případě jde jen
o jednu z mnoha úchylek
Jakuba Jandy, jenž slovní-
kem, na který je zřejmě
zvyklý ze své předchozí
branže, otevřeně vyhrožu-

je i všem evropským politikům, kteří se
kdy s Ruskem pokoušeli jednat jinak
než formou otevřeného násilí, a dokon-
ce se nebojí zajít ani tak daleko, že již

nyní vytváří seznamy těch, kteří dle
jeho názoru nesou za nynější situaci
vinu.

Absolutně nerozumím tomu, z jaké
pozice se nikým nevolený pan Janda,
jež v minulosti mj. natáčel porno pro
gaye a který se raduje ze smrti lidí, staví
nově i do role soudce, který by dle
svých zvrácených hodnot měl podle
všeho stejnou radost i z úmrtí lidí, kteří
se ocitli na jeho seznamu. Z této rétori-
ky mě bez legrace mrazí.

Děsím se toho, aby se jednou někdo
s morálním kreditem pana Jandy ocitl
ve funkci cenzora, tedy pardon, pověře-
ného úředníka pro dezinformace, kterou
nově chystá Fialova vláda. S personální
politikou této vlády bych se bohužel
nedivila už vůbec ničemu, každopádně
bych se nerada dočkala toho, aby nám
tu lidé s hodnotami pana Jandy rozho-
dovali o tom, která pravda je pro obča-
ny České republiky tou jedinou sprá-
vnou a před kterými informacemi musí
být naopak Češi chránění. Proti zřízení
takové funkce jsem už jen z principu
svobody slova a svobody přístupu
k informacím a osobně se domnívám, že
si tímto krokem zaděláváme na velmi
nebezpečný precedens.

Dezinformace 
jsou záležitostí všech

Nositel Nobelovy ceny za
literaturu GG.. BB.. SShhaaww říkával, že »inteli-
gentní lidé vědí, že lze věřit jen polovi-
ně toho, co slyší – velice inteligentní
vědí, které polovině«. Vláda i česká
média se nám – a to je dlouhodobá
záležitost – snaží vnutit narativ, 
že dezinformace jsou záležitostí pouze
Ruska, Číny, zkrátka těch, kteří zrovna
stávajícímu režimu nejsou úplně po
chuti.

(Pokračování na str. 2)
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Hasiči postavili dva velké stany před Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině
v budově krajského úřadu na Komenského náměstí v Pardubicích. Ve stanech mohou čekat
uprchlíci z Ukrajiny, kteří si chtějí vyřídit dokumenty potřebné k pobytu v České republice.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//JJoosseeff VVOOSSTTÁÁRREEKK

VV nneedděěllii ppřřiibbyylloo vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee nneejjmméénněě nnoovvýýcchh
ppřřííppaaddůů kkoorroonnaavviirruu oodd zzaaččáátt--
kkuu rrookkuu,, tteessttyy jjiicchh ooddhhaalliillyy
22557722.. VV mmeezziittýýddeennnníímm ssrroovv--
nnáánníí jjee ttoo aassii oo 775500 nnaakkaažžee--
nnýýcchh mméénněě.. DDááll uubbýývváá ii pprroo--
vveeddeennýýcchh tteessttůů..

Setrvale klesá také inci-
denční číslo, na 100 000 oby-
vatel za sedm dní připadá
nyní 506 nových případů
nákazy. Nejvyšší incidence
zůstává v Plzeňském kraji,
kde na 100 000 obyvatel
připadá za poslední týden 
633 nových případů, nejnižší
je na hodnotě 372 v Karlovar-
ském kraji.

Laboratoře zjistily za uply-
nulý den vedle nových pří-
padů také 461 podezření 
na opakovanou nákazu, asi
o 20 méně než před týdnem.
Snižuje se i počet hospita-
lizovaných s onemocněním

COVID-19, ke konci víkendu
vyžadovalo nemocniční péči
2095 nakažených, proti minu-
lému týdnu o 800 méně naka-
žených, vyplývá z údajů na
webu ministerstva zdravot-
nictví. Epidemie COVID-19
v zemi začala ustupovat na
začátku února.

Laboratoře v neděli proved-
ly necelých 12 000 PCR
a antigenních testů, o týden
dříve zhruba 19 000. 

V posledních týdnech citel-
ně opadá zájem o očkování.
V neděli zdravotníci podali
pouhých 189 dávek vakcín,
o asi 500 méně než před
týdnem. Skoro všichni si
přišli pro posilující dávku.
Plně naočkováno bylo dosud
v České republice 6,85 milio-
nu lidí. Více než čtyři miliony
z nich dostaly posilující
dávku vakcíny. Od minulého
týdne se mohou zájemci

očkovat novou vakcínou proti
covidu od firmy Novavax.

Denní počty nově potvrze-
ných případů nákazy v mezi-
týdenním srovnání klesají od
začátku února, a to ve všední
dny i o víkendech a svátcích,
kdy se mnohem méně testuje.
Zhruba od poloviny minulého
měsíce se snižují i počty hos-
pitalizovaných. Varianta koro-
naviru omikron, která nyní
v České republice dominuje,
je podle odborníků nakažlivěj-
ší než dříve převažující typ
delta, ale způsobuje méně
závažný průběh nemoci
COVID-19. Stát kvůli přízni-
vému vývoji epidemie postup-
ně ruší většinu omezení.

Od začátku epidemie
v březnu 2020 se v ČR novým
typem koronaviru prokazatel-
ně nakazilo přes 3,6 milionu
lidí, zemřelo 38 940 z nich.

((cciikk))

Nejnižší čísla od začátku roku

Koalice chce v čele NKÚ opět Kalu
SSnněěmmoovvnnuu ččeekkáá vvoollbbaa nnoovvééhhoo pprree--

zziiddeennttaa NNeejjvvyyššššííhhoo kkoonnttrroollnnííhhoo úúřřaadduu
((NNKKÚÚ)).. MMiilloossllaavvuu KKaalloovvii,, kktteerrýý řřííddíí
NNKKÚÚ ppoosslleeddnníícchh ddeevvěětt lleett,, vvyypprrššíí
mmaannddáátt 2222.. bbřřeezznnaa.. JJee pprraavvdděěppooddoobb--
nnéé,, žžee vv ččeellee úúřřaadduu zzůůssttaannee ii nnaaddáállee..
SSttrraannyy ppěěttiikkooaalliiccee ssee ttoottiižž sshhooddllyy,, žžee
KKaallaa bbuuddee jjeejjiicchh kkaannddiiddáátteemm nnaa ššééffaa
NNKKÚÚ ii pprroo ddaallššíí oobbddoobbíí..

O společném kandidátovi se stra-
ny vládní koalice dohadovaly něko-
lik týdnů. TOP 09 prosazovala
svého kandidáta Petra Neuvirta,
který je zaměstnancem kontrolního
úřadu od roku 1993. Hovořilo se také
o kandidátce KDU-ČSL Simeoně
Zikmundové, náměstkyni ministryně
životního prostředí.

Nakonec se zástupci vládních stran
shodli na tom, že vyhoví přání prezi-
denta republiky Miloše Zemana,
který se za Kalu postavil a o jeho
setrvání ve funkci jednal i s premié-
rem Petrem Fialou (ODS).

»Miloslav Kala je pro nás zárukou
kontinuity ve vedení Nejvyššího kon-
trolního úřadu. Její zachování je
žádoucí už s ohledem na to, že úřad
aktuálně předsedá Evropské organi-
zaci nejvyšších kontrolních institu-
cí,« uvedl předseda poslaneckého
klubu ODS MMaarreekk BBeennddaa.

»Miloslav Kala převzal Nejvyšší
kontrolní úřad v době, kdy měl pošra-
mocenou pověst a nízkou důvěru
veřejnosti. Během svého působení se
zasazoval o to, aby se situace zlepši-
la a úřad se stal nezávislou institucí,
která skutečně pomáhá v úsilí proti
neefektivnímu využití veřejných pro-
středků. Jsem rád, že bude moci na
svou dosavadní práci navázat,« uvedl

také předseda poslaneckého klubu
Pirátů JJaakkuubb MMiicchháálleekk.

Místopředseda ÚV KSČM, expo-
slanec LLeeoo LLuuzzaarr označil nominaci
Kaly na post prezidenta NKÚ za pře-
kvapivou. »Poté, co v minulém voleb-
ním období pravice jako tehdejší opo-
zice neustále kritizovala NKÚ a jeho

prezidenta, poukazovala na chyby
tohoto úřadu a snažila se prosadit
změny v jeho vedení, je tato nomina-
ce překvapivá, a zajímalo by mě, co
k ní pětikoalici nyní vedlo. Otázka,
alespoň pro mě, zní, čím je pan Kala,
dlouholetý šéf tohoto orgánu, pro
koaliční strany tak důležitý, popřípa-
dě, co všechno je schopen pro ně ještě
udělat?« reagoval Luzar pro náš list.

Rozhodnou poslanci
v tajné volbě

Samotný Kala se kandidatuře
nebrání, o setrvání ve funkci má
zájem. »Mým cílem je pokračovat
v započaté práci, aby NKÚ fungova-
lo jako nestranná férová instituce.

Chci, abychom přistupovali k ve-
řejné správě jako partneři.
A přicházeli se smysluplnými návr-
hy vedoucími ke zlepšení výsledků,
hospodárnosti a transparentnosti,
což napomůže zlepšení práce úřadu

a služeb pro občany,« uvedl Miloslav
Kala, který se mimo jiné v minu-
losti zasadil o schválení novely záko-
na o NKÚ, která kontrolorům umož-
nila zařadit do své činnosti audit
výkonnosti. Stejně tak novely jed-
nacího řádu vlády, jež zvýšila tlak 
na přijímání nápravných opatření
k nálezům popsaným v kontrolních
závěrech.

Kala se stal prezidentem NKÚ 
22. března 2013. Do funkce ho jme-
noval prezident Miloš Zeman poté,
co ho jako kandidáta vybrala
Poslanecká sněmovna. V tajné volbě
tehdy získal 108 hlasů.

Za dobu, co je Kala v čele NKÚ,
provedli kontroloři 331 kontrolních
akcí a zkontrolovali majetek v obje-
mu 1310 miliard korun. Od roku
2013 podal NKÚ 49 trestních
oznámení a 283 oznámení na po-
rušení rozpočtové kázně ve výši 
8,8 mld. Kč.

NKÚ pod Kalovým vedením rov-
něž uspěl se svou kandidaturou na
předsednictví EUROSAI (organizace
sdružující nejvyšší kontrolní instituce
52 zemí Evropy) a bude stát v čele
této organizace do roku 2024.

O prezidentovi NKÚ rozho-
dují poslanci v tajné volbě, následně
ho jmenuje prezident.

((jjaadd))

Trend strašení obyvatel pokračuje
(Dokončení ze str. 1)

Faktem ale je, že dezinformace jsou
záležitostí všech. Spojených států,
sledujících své ekonomické a politic-
ké zájmy, nevyjímaje. Jako příklad
krásné dezinformace uvedu údajnou
bezpečnostní hrozbu společnosti
Huawei. Britský exministr průmyslu
a obchodu VViinnccee CCaabbllee se nedávno
nechal slyšet, jak to bylo ve skuteč-
nosti: »Nemělo to nic společného
s britskou bezpečností. Důvod, proč
jsme se oprostili od Číny a společnos-
ti Huawei, tkvěl v tom, že nám Ame-
ričané řekli, že to musíme udělat.
Němci u 5G od Huawei zůstali, proto-
že řešili akorát své národní zájmy.«

Chtěla bych vám všem poděkovat
za množství podnětů či dotazů na
pravdivost zpráv, které mi v souvis-
losti s ukrajinským konfliktem zasí-
láte. Mnohdy však bohužel nelze
ověřit, zda se jedná o skutečnost. 
Já – na rozdíl od mnoha komentátorů
– pracuji jen s informacemi, které
mám ověřeny z několika zdrojů, což
bych doporučovala i občanům.

Podle všeho totiž zejména v otázce
informací o napadení Záporožské
jaderné elektrárny použila média
minimálně zkreslenou zkratku, spíše
však neověřenou dezinformaci.
Médii hojně reportovaný požár se

týkal pouze výcvikového střediska,
přičemž pět ze šesti bloků elektrárny
bylo již několik dní před útokem
odstaveno. Česká mainstreamová
média však bohužel již během trvání
koronavirové pandemie ukázala, že
pro klik jsou schopna téměř čehokoli
a zdá se, že v nastoleném trendu
strašení obyvatel se neštítí pokračo-
vat i za současné válečné krize.

Ruské kolo zatím ruské
Již zablokováním tří desítek webů se

Fialova vláda dopouští cenzury, která
v naší novodobé historii zatím nemá
obdoby a která je nepřípustná také
podle Ústavy České republiky. Ale už
i na to, že vyhlášením nouzového stavu
se dá obejít téměř vše, si zřejmě podle
vlády Češi zvykli. Jsem vážně zvěda-
vá, kam až celá tahle situace zajde.

Celá protiruská hysterie, kdy se
přejmenovává ruská zmrzlina, ruské
vejce a brzy možná i ruské kolo, mi
připomíná tzv. mccarthismus. Jméno
mu propůjčil fanatický americký
senátor Joseph McCarthy, který za
každým levicověji smýšlejícím obča-
nem viděl sovětského agenta. Mimo-
chodem v souvislosti s politickými
procesy v rámci mccarthismu se
v USA prověřovalo podle různých
pramenů děsivých 14 milionů osob.

Termín jako takový vznikl v pade-
sátých letech v souvislosti s vysokou
mírou politických represí proti tamní
levici a cílenou snahou o šíření stra-
chu mezi obyvatelstvem. Tedy defini-
cí, která dokonale popisuje i součas-
né dění v Evropě. A pokud o pohodl-
nosti a nepohodlnosti osob a názorů
budou rozhodovat fanatici typu
Jandy, možná dojde i na zatýkání
a popravy, na které došlo právě i ve
zmiňovaném období mccarthismu.

Pro nás 
Jurečkovy žebračenky…
Na závěr dovolte, abych znovu

zopakovala, že nesouhlasím s vojen-
ským řešením ukrajinského konflik-
tu. KSČM je principiálně protiváleč-
ná strana usilující o mír. Stejně tak
chápu nutnost pomoci lidem postiže-
ným válkou. Nerada bych ale, aby se
v návalu solidarity s prchajícími
Ukrajinci zapomínalo na české obča-
ny, před jejichž problémy vláda často
zavírá oči.

Ten stejný ministr a předseda
KDU-ČSL Jurečka, který za několik
měsíců, co občany drtí nehorázné
ceny energií, nebyl lidem schopen
účinně pomoct – respektive se jim
vysmál tím, že je odkázal na žebra-

čenky v podobě příspěvku na 
bydlení – ze dne na den navrhl
jednoduché řešení, jak pomáhat
uprchlíkům. Nejinak je tomu i s řeše-
ním drahoty. Zatímco ostatní státy
dávno přistoupily k zastropování cen
či snížení DPH jak na energie, tak na
potraviny nebo pohonné hmoty, tak
naše vláda mlčela. Na totemech
čerpacích stanic se začaly koncem
minulého týdne objevovat cifry žáda-
jící i 50 korun za litr paliva, ale vládu
to moc nezajímalo a raději posílala
stovky tisíc litrů pohonných hmot na
Ukrajinu.

Ještě déle řeší Česká republika
obrovský problém s bydlením –
respektive jeho nedostupnosti pro
běžné občany. Je obdivuhodné, jak
zvládla města, kraje i ministerstvo
zareagovat na bytové potřeby utečen-
ců, ale dle statistik žije 62 tisíc čes-
kých rodin v bytové nouzi a ztrátou
bydlení je ohroženo 400 tisíc (!)
našich občanů a z toho dokonce 
100 tisíc dětí. Dočkají se i oni
pomoci?

Právě pocit možnosti spolehnutí se
na vlastní stát by měl být primárním
cílem vlády, kterou si lid volí. Veške-
rá pomoc na našem území přicházejí-
cím Ukrajincům je sice hezká věc, já
ale rozumím rovněž frustraci lidí,

kteří mají často problém se na úřa-
dech domoci svých práv a vyřízení
takového invalidního důchodu nebo
příspěvku na péči o osobu blízkou se
pro ně mnohdy stává několikaměsíč-
ním maratonem, aby pak tito lidé
viděli, jak ty samé české úřady bez
problémů zvládají registrovat k poby-
tu tisíce lidí z Ukrajiny za den.

Ráda bych se dočkala toho, že česká
byrokracie bude fungovat, stejně pruž-
ně a efektně i běžně, pro naše lidi,
a nikoliv pouze v situaci, kdy je třeba
zachraňovat někoho jiného. Rozhodně
nechci zpochybňovat význam pomoci
pro válečné uprchlíky, jen by mě zají-
malo, odkud vláda najednou zázračně
čerpá pro tuto pomoc prostředky
a dodávky zbraní za více než půl mili-
ardy korun, když od ní zároveň
poslední měsíce posloucháme, že si
naši občané musí utahovat opasky.
Ráda bych vládní koalici ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN
připomněla, že občané mají opasky
často utažené už na doraz.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ
Poznámka redakce: Pravidelnou

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

BBěěhheemm ttoohhoottoo ttýýddnnee bbuuddee vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee
uubbýývvaatt ppřřeehháánněěkk ii oobbllaaččnnoossttii,, ppoossttuuppnněě ppřřeevvllááddnnee
sslluunneeččnnéé ppooččaassíí.. TTeepplloottyy ppřřeess ddeenn bbuuddoouu ssttoouuppaatt
aa oo vvííkkeenndduu ssee mmoohhoouu ddoossttaatt aažž kk ddeesseettii ssttuuppňňůůmm
CCeellssiiaa.. VV nnooccii bbuuddee aallee ddááll mmrrzznnoouutt..

Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a infor-
mací na Facebooku Českého hydrometeorologic-
kého ústavu (ČHMÚ).

Teploty podle meteorologů v těchto dnech zůstá-
vají nižší, než bývá obvyklé na začátku března.
Proudění studeného vzduchu od severovýchodu
bude pokračovat i v nejbližších dnech. »Čekají nás
tedy nejdřív spíš zimní teploty, ale sněhových pře-

háněk i oblačnosti bude ubývat a během týdne
postupně převládne slunečné počasí. I díky němu
začnou teploty přes den stoupat, na konci týdne až
k deseti stupňům Celsia,« uvedli pracovníci
ČHMÚ na sociálních sítích.

Zatímco včera teploměr ukázal přes den nejvýše
plus pět stupňů, dnes budou maxima kolem sedmi
stupňů Celsia, jen na severovýchodě republiky se
teploty nedostanou nad dva stupně nad nulou. Ke
konci týdne se teploty v celé zemi dostanou k osmi
až deseti stupňům. V noci a nad ránem bude stále
mrznout, teploty klesnou během týdne při malé
oblačnosti ojediněle i deset stupňů pod nulu. ((cciikk))

Přes den bude slunečno
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Ať žije Mezinárodní den žen!
Vážení členové OS ČMS,

soudruzi, přátelé, sympatizanti
naší odborové organizace,

dovolte mi jménem naší
odborové centrály popřát
ženám k letošnímu Meziná-
rodnímu dni žen, který slaví-
me jako důležitou připomínku
aktuálního boje třídně oriento-
vaného odborového hnutí za
uplatňování práv žen, za
zlepšení pracovních podmínek
žen, za jejich spravedlivou
mzdu i za bezpečnost při
výkonu práce, stejně tak jako
boj proti vykořisťování a dis-
kriminaci žen a za jejich život
v míru.

Mezinárodní den žen není
žádným vyprázdněným svát-
kem, naopak je stále aktuálním
především dnes, v době nad-
vlády parazitního kapitalismu
a v čase válečného běsnění ve

východní části Evropy i v dal-
ších částech světa.

Právě v tento den musí-
me připomenout naši úctu
k ženám, nezbytnou součást
našeho programu, jakou je
rovnost žen a zlepšení jejich
životních a pracovních podmí-
nek, a také poděkování ženám,
které se účastní života naší
odborové organizace a dalších
pokrokových organizací, které
si kladou za cíl republiku 
i svět spravedlivější a lidštější
a život opravdu důstojnější
a šťastný.

Poděkování patří všem pra-
cujícím ženám, všem ženám
všech věkových skupin, všem
těm, které dělají život nás
mužů lepším a svět krásněj-
ším.

Nezapomínáme ani na vyni-
kající pracovní výsledky žen

ve všech oborech lidské čin-
nosti, na jejich účast v boji za
práva pracujících či na bitev-
ním poli proti imperialismu na
všech kontinentech. Světlé
stránky dějin lidstva jsou
psány o hrdinství žen, o vý-
jimečnosti jejich odvahy,
odhodlání i talentu. Vzpomí-
náme tak i na ženy, které mezi
námi nejsou, na jejich pozi-
tivní přínos společnosti, stejně
tak zdravíme ty, za kterými 
je bohatě prožitý pracovní
i osobní život, a rovněž přeje-
me vše nejlepší do života těm,
kteří do něho právě vstupují.

Žena, to je nejen krása,
nejen láska, ale také lidskost
a naděje!

Ať žije Mezinárodní den
žen!

MMaarrttiinn PPEEČČ,,
vvýýkkoonnnnýý ttaajjeemmnnííkk OOSS ČČMMSS

A je tu zase
svátek MDŽ

Vážené paní, maminky,
babičky, slečny, soudružky,
jedním slovem ženy. Zase se
k nám blíží jaro a jako jeho
předzvěst je tu opět 8. březen,
svátek, kdy slavíme Meziná-
rodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdra-
vil jménem svým a rovněž
jménem OV KSČM Zlín
a popřál vám k tomuto svátku
pohodu ve vašem osobním
životě v kruhu rodinném
a hodně úspěchů ve vašem
úsilí o život v mírové a lepší
společnosti, než je tomu

dosud. Všem ženám přeji
lásku, úctu a podporu v rovno-
právném postavení ve společ-
nosti.

Rovněž tento rok nás čekají
volby, a to do zastupitelstev
obcí. Na kandidátkách naší
strany se opět objeví i ženy,
které určitě podpoří ty návrhy,
aby se našim občanům dobře
žilo. Dejte hlasy naší kan-
didátce KSČM, která vždy
hájí zájmy nás obyčejných
lidí, lidí práce. A vždy podpo-
ruje mírové řešení politických
jednání. Komunistická strana

Čech a Moravy je opravdu
levicová strana hájící mír mezi
národy a hájící problémy nás
občanů.

Milé ženy, určitě vám všich-
ni muži budou děkovat za vaši
práci a za vše, co pro ně dělá-
te, ale nejen pro ně, ale i pro
rodinu a společnost.

Přeji vám jen to nejlepší
a tolik štěstí, ale hlavně zdraví,
kolik je kapek v dešti. Připo-
juji se tak k přáním všech
mužů.

SSttaanniissllaavv RREEMMEEŠŠ,,
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM ZZllíínn
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Marta je bývalou herečkou a dosud jí paměť výborně slouží, proto často recituje na veřejných
akcích. Je stále čilá, veselá a podniká téměř každodenní procházky. To je její recept na dlouhově-
kost. Předloni byla vybrána pro Ocenění Žena roku. Předali jsme jí devět velkých růží a všechny
ženy jí popřály květinou nebo malým dárkem. Karel Přibyl jí složil pěknou báseň o jejím 
aktivním životě. Vybírám poslední dvě sloky:

»Práce ve svém věku míváš jako v mládí stále dosti.
Kolik času věnuješ jen Česko-ruské společnosti.
V Českém svazu bojovníků za svobodu bojuješ
a i tuto smysluplnou činnost dlouhá léta miluješ.
Také Tvé životní krédo všechny nás opravdu těší.
Zapsáno je v jedné knížce: Buďme hrdi, že jsme Češi.
A o čem už dneska všichni přemýšlíme, sníme?
Jak příští rok Tvoji ‚stovku‘ s Tebou oslavíme.«
Přišel i harmonikář, tak jsme si všichni zazpívali, a dokonce si přítomní muži s Martou Koleso-

vou trochu zatančili. Popřáli jsme si také k svátku všech žen – hlavně mír v Evropě a všude na
světě.

Hradecké ženy i ženy z širokého okolí se ještě sejdou k neformální oslavě MDŽ s režisérem
Zdeňkem Troškou právě 8. března v kině Bio Centrál. Besedu pořádají hradečtí senioři.

MMiirroossllaavvaa VVOOHHRRAALLÍÍKKOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aauuttoorrkkaa

Prohlášení Komise žen ÚV KSČM
k Mezinárodnímu dni žen

Ženy bývají často označovány za slabší
pohlaví, ale právě jejich hrdinství a schopnost
zastoupit muže v době válečného běsnění ve
všech oblastech života společnosti dokazuje, že
tomu tak není. I v současné době světové pan-
demie koronaviru mnohé ženy stály a stále stojí
statečně a obětavě v první linii tohoto boje.
Umějí se podívat na svět jinýma očima než
muži a řešit problémy odlišnými způsoby. Ženy
usilovaly o emancipaci od nepaměti, nechtěly
být pouhým vlastnictvím mužů. Bojovaly za
život v míru, což je dnes zvlášť aktuální, za
volební právo, možnost svého vzdělání, ekono-
mickou samostatnost a osobní svobodu. Bohu-
žel, oprávněné úsilí žen o rovnost v oblasti pra-
covních příležitostí, rozhodovacích procesů,

odměňování či přístupu ke vzdělání bývá někdy
považováno za snahu popřít svoji jedinečnou
ženskost. Zvlášť v posledních letech můžeme
sledovat všeobecný odklon od základních
pravidel slušného chování, neúctu k názoru
druhých a vulgaritu. To se potom také odráží
i ve ztrátě galantnosti vůči ženám. Některé ženy
se navíc obávají zesměšnění, kdyby na hrubost,
sexistické narážky a neslušné chování upozor-
nily nebo se proti nim výrazně ohradily.

I díky úsilí KSČM zůstal 8. březen význam-
ným dnem v kalendáři České republiky. Zejmé-
na levicově smýšlející lidé po roce 1989 bojova-
li proti nesmyslným dehonestujícím útokům
vůči Mezinárodnímu dni žen a připomínali, že
právě socialismus přinesl ženám skutečnou rov-
noprávnost, hospodářskou nezávislost na muži
a příležitost zapojit se do společenského, veřej-
ného a politického života. Zároveň jim postupně

nabídl množství kvalitních a dostupných služeb
pro slaďování rodinného a pracovního života –
jesle, školky, družiny, kroužky pro děti, obědy ve
školních jídelnách, tábory, rekreace. Stát posky-
toval peněžité dávky v mateřství, doba péče
o dítě se započítávala jako náhradní doba
zaměstnání pro účely důchodových dávek už od
50. let. Ženy dostaly právo rozhodovat se o svém
těle umožněním umělého přerušení těhotenství.
ČSSR byla jednou z prvních zemí, která v roce
1982 ratifikovala Úmluvu OSN o odstranění
všech forem diskriminace. Důležitý byl rovný
přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči.

Dnes se stále potýkáme s tím, že jsou v České
republice více než 20procentní rozdíly v odmě-
ňování za stejnou práci v neprospěch žen.
Zaostáváme v zaměstnávání žen s dětmi do čtyř
let kvůli nedostatku kvalitních předškolních
zařízení a neochotě zaměstnavatelů nabízet

zkrácené, částečné a sdílené úvazky, popřípadě
umožnit práci z domova nebo flexibilní pracov-
ní dobu. Mnoho jsme nepokročili ani v otázce
vyššího zastoupení žen v rozhodovacích proce-
sech, zvlášť v politice. Nižší mzdy žen, přeruše-
ní kariéry v důsledku péče o děti a o staré rodi-
če jsou následně příčinou nižších důchodů
v takové míře, že můžeme hovořit o feminizaci
chudoby. Toto nebezpečí navíc dnes, v době
všeobecného zdražování základních životních
potřeb, dramaticky narůstá. Zcela vyřešené
nejsou ani problémy s násilím na ženách.
Mnohé z toho, o co usilovaly ženy před více
než sto lety, již bylo dosaženo. O mnohé ale
ještě musí ženy spolu s muži bojovat.

Komise žen ÚV KSČM odsuzuje válečné
běsnění, které nejvíce dopadá právě na nevinné
ženy i jejich děti, a staví se jednoznačně za
mírová řešení.

Ženy se jednoznačně staví za mírová řešení

Společná oslava svátku 
a krásného životního výročí

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- ppiixxaabbaayy



Okresní výbor KSČM Jičín plánoval na sobotu
třetí ročník oslavy MDŽ ve Valdicích. První dva se
konaly pod záštitou Jaromíra Kohlíčka, třetí už byl
kvůli koronaviru dvakrát odložen. A neklapne to
ani letos.

»Strašně nás to mrzí, ale celá akce k oslavám
MDŽ musí být zrušena. Ve čtvrtek večer mi volal
správce kulturního domu, že nám Vězeňská služba
ČR vypovídá smlouvu o pronájmu kulturního
domu ve Valdicích z důvodu, že bude objekt vyu-
žit pro humanitární účely v souvislosti s uprchlic-
kou krizí na Ukrajině. Podotýkám, že od pátku
platí na území ČR nouzový stav. Objeli jsme
všechny kulturní domy v okrese a hledali náhradní
řešení. Nenašli jsme na termín 12. března volný
objekt, kde by se mohlo sejít alespoň 200 osob,
a bylo pro ně zajištěno potřebné občerstvení,«
informoval HaNo předseda OV PPeettrr TTyypplltt.

»Odmítám v naší situaci selektovat návštěvníky

na zvané a nezvané. Ta akce měla být pro všech-
ny. Naše členy, příznivce, členy spřátelených orga-
nizací i obyčejné lidi, kteří se chtějí pobavit. Těžko
se dá posoudit, zda důvody zrušení jsou humani-
tární nebo politické. V dalších termínech je v KD
ve Valdicích plánované velké množství akcí.
Pokud se zrušení týká pouze nás, je to jasné…«
dodal Typlt.

»Plánujeme akce v dostatečném předstihu
i v dobách všech omezení, bohužel týden je velmi
krátká doba na to, zajistit náhradu bez ztráty úrov-
ně akce. Čtyři sta objednaných květin rozvezeme
ženám v okrese s poděkováním a přáním všeho
nejlepšího. Určitě si to zaslouží,« uzavřel Typlt
s tím, že další velká společenská akce bude 18.
června v Sekeřicích. ((zzrr))

Nábytková banka pro vyba-
vení bytů a ubytoven uprchlíků
z Ukrajiny slouží od pátku
v pavilonu G1 pod vyhlídkovou
věží na brněnském výstavišti.
Občané i firmy do ní vozí
veletržní branou č. 4 nábytek
a další vybavení (starší, ale pou-
žitelné stoly, židle, poličky,
skříně, funkční ledničky, prač-
ky), které se mohou hodit
běžencům ke kultivovanému
bydlení.

Shromažďuje funkční náby-
tek od obyvatel i firem a vyba-
vuje jím byty a další prostory,
určené pro ukrajinské uprchlí-
ky. Jde o společný projekt
městské společnosti SAKO
Brno, Odboru životního pro-
středí a Odboru sociální péče
brněnského magistrátu.
»Nábytková banka na pomoc
ukrajinským rodinám bude
fungovat tak dlouho, jak bude
třeba. Lidé, kteří k nám utíkají
z Ukrajiny před válkou, si
sebou zpravidla stačí vzít jen
ty nejnutnější věci. Na nás pak
společně je, aby jim pobyt

u nás mohl maximální možné
míře vynahradit dočasně ztra-
cený domov. Aktuálně nám
velmi schází základní vybave-
ní domácností, zejména stoly,
židle, skříně, postele, ale třeba
i kuchyňské linky, povlečení,
matrace. Obracíme se proto
nejen naše občany, ale i firmy
s prosbou o pomoc. Oceníme
jak nový, tak i použitý náby-
tek, ovšem musí být ve funkč-
ním stavu. Nábytkovou banku
otevřeme také pro ledničky,
mrazáky a pračky,« zdůraznil
1. náměstek brněnské primá-
torky PPeettrr HHllaaddííkk, který je
garant tohoto projektu.

Lidé mohou do pavilonu G1
Brněnských Veletrhů dovážet
nový nebo použitý kompletní
nábytek; postele, rošty, stoly,
židle, komody, menší skříně,
kuchyňské linky, ale též mat-
race, spacáky, karimatky,
deky. Na místě je převezmou
pracovníci městské firmy
SAKO Brno a Odboru sociální
péče, kteří mají zkušenosti
s provozováním podobné služ-

by Re-Nab, která je určená pro
řešení bytové nouze sociálně
slabších rodin. »Hygienizova-
ný a čistý nábytek odtud rodi-
nám rovnou dopravíme do
ubytování,« řekl Hladík. Pro-
vozní doba Nábytkové banky
pro Ukrajinu je každý den
včetně víkendu v čase od 12
do 18 hod. Příjezd do Nábyt-
kové banky je přes bránu číslo
4. Pro další dotazy a posouze-
ní mohou občané i firmy kon-
taktovat koordinátorku Nábyt-
kové banky Květoslavu Hou-
zarovou na tel. č. 736 784 599.

SAKO Brno rozšiřuje svůj
záběr dosavadní pomoci, kdy
lze na šest vybraných středisek
odpadů v Brně (ulice Dusíko-
va, Hapalova, Okružní, Socho-
rova, Veveří a Ukrajinská)
nosit spacáky, deky a karimat-
ky, které se poté odesílají do
ukrajinského města Lvov. »Na
základě četných ohlasů od
Brňanů rozšiřujeme sbírku
také o batohy, penály, psací
potřeby, sešity a hračky.
Ovšem znovu platí naše pros-

ba, aby se k ukrajinským rodi-
nám a dětem dostaly pouze
funkční a použitelné věci. Už
se bohužel stalo, že některé
z darovaných spacáků jsme

nemohli použít, protože byly
roztrhané. Tedy ještě jednou,
děkujeme za každou pomoc,
za každou věc, která je funkč-
ní a neudělá Brnu ostudu,«

uzavřel Hladík. K pátku se
vybralo prozatím více než 300
spacáků, 450 dek a 200 kari-
matek. ((vvžž))

FFOOTTOO -- ZZddeenněěkk KKOOLLAAŘŘÍÍKK,, MMMMBB
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Nábytková banka pro Ukrajinu

Třetí ročník zakletý…

Plánek BVV s označením lokace Nábytkové banky



REDAKČNÍ SLOUPEK Tři kroky na Ukrajině
Mám Ukrajinu

opravdu rád. Mám
najeto zejména po
východě Ukrajiny více
než desítku tisíc kilo-
metrů, opravdu město
za městem. Vojenská
speciální operace, jak ji
nazval Vladimir Vladi-
mirovič Putin, je

opravdu to poslední, co by každý z nás chtěl.
Musím se ale přiznat, že jsem netušil jinou
věc, jak velký strach má z Ruské federace
samotný Západ. Podle toho, kolik věnuje
energie, času, prohlášení, schvalování sankcí
a peněz do vytvoření negativního obrazu
Ruské federace, a hlavně V. V. Putina, je vidět
to jejich opravdové zoufalství dostat se RF na
kobylku, získat bohatství Ruska a zničit, či
úplně vymazat z mapy světa. Zde je zásadně
nutné nezaměnit skutečné příčiny a její
důsledky. Příčiny jsou právě likvidace RF.
Pojďme se ale podívat taky trochu dopředu.

KKRROOKK čč.. 11.. Tyto nešťastné důsledky jsou
jen odrazem toho, že Západ vědomě odmítal

spolu s Ukrajinou dodržet Minské dohody I.
a II. Ono totiž, kdyby Západ Ukrajinu a její
nelegitimní vládu neudržoval při životě
s fašismem a dodržely se Minské dohody,
mohlo se to obejít bez této speciální vojenské
operace. To je neoddiskutovatelný fakt!
Pokud mám informace, jsou zasahovány
výhradně vojenské objekty a během krátkých
ranních hodin byla zničena veškerá protileta-
dlová obrana ukrajinské armády. Neodhadnu
přesně, ale předpokládám, že v řádech desí-
tek, či stovek dnů budou pod kontrolou RF
i státní instituce Ukrajiny, následně bude
znovu instalován na Ukrajině republikami
DLR a LLR bývalý prezident Viktor Januko-
vyč a celá situace se tak vrátí v čase do závě-
ru roku 2013 před takzvaný Majdan, který
liberální Západ zorganizoval a financoval.

KKRROOKK čč.. 22.. Myslím si, že bude naplňován
rozklad stávajícího a USA řízeného fašistic-
kého systému založeného na korupci, zabíje-
ní nevinných, terorizování civilních osob
a menšin, zločinech a drancování země na
všech úrovních. Po rozkladu tohoto systému
budou uspořádány nové volby, kterých se

budou moci zúčastnit i občané ruské národ-
nosti, komunisté a všichni další utlačovaní
občané Ukrajiny. Výsledkem bude nově legi-
timně zvolené vedení státu, které bude muset
velmi složitou situaci dát do normálních
kolejí a chovat se tak, aby obnovili státní
suverenitu a také vlastní neutralitu Ukrajiny.
Spravedlivý soud pro zločiny a zločince,
kteří vraždili, mučili a drancovali.

KKRROOKK čč.. 33.. Neutralita Ukrajiny bude na
stole při jednání s velmocemi USA a RF.
Bude to ale už za podmínek RF a úplně
jiných. Západ bude mít mnohem menší pro-
stor. Pokud odejdou od jednacího stolu, bude
vytvořena jiná situace, a možná ještě tvrdší.
A tak to půjde stále dokola, dokud se Ukraji-
na nestane neutrálním jaderným pásmem
a nepřestane se beztrestně rozvíjet neonacis-
mus a fašismus. Od těchto kroků se může
otevřít brána rozvoje a budoucí prosperity.

Ze všeho nejdříve si však přeji, aby to co
nejrychleji skončilo a byl vvěěččnnýý mmíírr. Ten
však, jak jsem už psal, nemůže nastat, dokud
je zde tento systém - kapitalismus!

RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO

Okupace
Musím přiznat, že strašně rád chodím do

kina, hlavně na české filmy. Ale už jsem
dlouho nebyl. Proto jsem letos při 29. roční-
ku výročních filmových cen České filmové
a televizní akademie Český lev jen tušil,
o kterých filmech to je.

Ano, věděl jsem, že dva z nich – Zátopek
a Okupace – získali po 13 nominacích.
Osobně jsem fandil tomu prvnímu, ale oče-
kával jsem triumf toho druhého. Ale ten

první nakonec získal osm cen, včetně té za nejlepší film, nejlep-
ší režii a nejlepšího herce v hlavní mužské roli pro Václava Neu-
žila. Druhý zmiňovaný se pak musel spokojit se třemi.

Celý večer byl jiný. A jelikož šlo o přímý přenos České televi-
ze, dalo se očekávat mnohé. Vše začalo hned na úvod večera,
když promluvil velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis. »Říká
se, že umění a sport jsou mimo politiku. Už není nic poloviční-
ho – buď jste na straně dobra, nebo zla. Není to jen Putin, kdo tu
válku začal. Velká část ruského národa to buď podporuje, nebo
mlčí. Bohužel podporují to i ruští umělci a zástupci filmu –
například Nikita Michalkov. Krev je i na jeho rukách. Chtěl jsem
vás požádat o jednu věc – abyste přerušili svou komunikaci
s ruskými představiteli umění a filmu a vyřadili je ze všech fes-
tivalů,« pronesl.

Jednak válka není fotbal, abych fandil tomu nebo onomu.
Navíc, když se něco podobného dělo před Listopadem, kritiku to
sklízí dodnes – myslím zákazy vysílání filmů a herecké činnos-
ti…

»Do včerejšího večera jsem dlouho mlčela, všem pocitům
posledních dní dominuje velká bolest, o jejíž hloubce jsem
neměla představu. Pro mě je současná situace zdrcující, moje
srdce je s Ukrajinou a s mou rodinou, která je v ohrožení
a nechce nebo nemůže odjet. Moje srdce je i s mými blízkými,
žijícími v Rusku,« pronesla herečka Elizaveta Maximová, rodač-
ka z Kazaně, která žije dlouhodobě v ČR, před tím, než předala
Cenu Magnesia za nejlepší studentský film Milý tati. Převzala ji
Diana Cam Van Nguyen, která finanční odměnu 100 000 korun
věnovala na konto Člověk v tísni. Na to mohli diváci přispět pro-
střednictvím dárcovských DMS. Podle moderátora večera Jiřího
Havelky se takto vybralo 5,6 milionu korun.

Jen mě napadá, kolik se přispělo na Sýrii, Palestinu, Írán,
Libyi, Afghánistán… ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

Odkaz Mezinárodního dne žen je stále aktuální!
Je tomu již 165 let, co se ženy v newyor-

ských textilkách postavily svým majite-
lům, po nichž žádaly pevnou pracovní
dobu, lepší pracovní podmínky a důstoj-
nou mzdu. O mnoho let později se jim ze
strany Organizace spojených národů
dostalo satisfakce a tento den byl uznán
jako Mezinárodní den žen. Tehdejší šva-
dleny si však s největší pravděpodobností
vůbec nepřipouštěly, že v roce 2022 bude
aktuální debata o pracovní době, neboť tzv.
pružná pracovní doba, nepravidelnost
a nutnost z existenčních důvodů pracovat
i během mateřské dovolené budou problé-
my i třicátých let jednadvacátého století.
Jak praví Světová odborová federace »před
165 lety by si určitě nikdo nepředstavoval,
že v roce 2022 se lidé začnou místo tmy
bát světla, protože cena elektřiny se dnes
určuje na burze a žádný lidový příbytek si
nemůže dovolit obrovský nárůst její
ceny«.

Pandemie COVID-19 trvala dva roky
a byly to právě ženy, které nesly její dopa-

dy nejvíce. V sektorech zaměře-
ných na péči o druhé pracuje
v EU asi 49 milionů lidí. Více než
tři čtvrtiny – celých 76 % - z nich
jsou právě ženy. Lékařky, sestry,
pokladní, učitelky, uklízečky,
kuchařky a celá řada dalších si
zaslouží obrovské díky. Nejen
v rovině slov, ale zejména činů.
Odstraňme ze slovníků termíny
jako skleněný strop (označující neviditel-
nou bariéru v cestě například na vedoucí
pozice), skleněný výtah (poukazující na
stereotypy, které mužské části umožňují
růst) nebo skleněný útes (který zase ozna-
čuje stav, kdy se na ženy hodí zodpověd-
nost, až se zdá situace bezvýchodnou).
Odstraňme neospravedlnitelné rozdíly
v odměňování. Nikoli kvótami a umělými
konstrukty. Ale přirozeným přístupem.
Bez předsudků, stereotypů a povýšenosti.

Dnes na stránkách novin a obrazovkách
televizorů koronavirus vystřídala další
hrozba. Válka. Ani v ní nelze opomenout

sílu žen! Ve svém pořadu Bez
obalu jsem vzpomenula slova
nositele Nobelovy ceny za lite-
raturu G. B. Shawa. A nemohu
jej vynechat ani zde, neboť
napsal přízračné dílo Matka
Kuráž a její děti. Navzdory válce
a všem jejím útrapám je Matka
Kuráž vždy nucena vždy jít dál,
táhnout svůj vůz a doufat v lepší

budoucnost… A v této souvislosti bych
chtěla popřát kuráž všem, kteří nechtějí
neopodstatněné rozdíly (nejen) genderové-
ho původu nechat tak!

Ani po tolika letech nejsou důvody,
které vedly ženy k prosazování svých při-
rozených práv a následně k vzniku Mezi-
národního dne žen, překonány. Je tedy
naprosto namístě si MDŽ připomenout.
Nejen kytkou, ale hlavně konkrétními
kroky!

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ,, ppřřeeddsseeddkkyynněě 
ÚÚVV KKSSČČMM aa ppoossllaannkkyynněě EEvvrrooppsskkééhhoo 

ppaarrllaammeennttuu

K napsání této krátké eseje mě
přiměl současný stav věcí, který
každým dnem eskaluje do nebý-
valých výšin. Jako kdyby to
nebralo konce. Esej je o mých
pocitech, které pramení ze sou-
časného konfliktu na Ukrajině.
Jsem totiž znepokojen současnou
atmosférou, s jak závratnou rych-
lostí jsou vyvozovány radikální
závěry, bez rozmyslu a možných dopadů.

Lidé, kteří ještě před několika dny nedo-
kázali Ukrajinu najít na mapě, dnes neustá-
le volají po bezletové zóně. Lidé, kteří před
týdnem nikdy neslyšeli o systému SWIFT,
nyní chtějí, aby z něj bylo vyřazeno co nej-
více ruských bank. Aniž by si někdo uvědo-
mil, jaké to bude mít dopady na globální
ekonomiku. Lidé, kteří ani pořádně nevědí,
co jsou současné sankce a jaké budou jejich
dopady, volají po dalších sankcích. Volají:
více, více, více! Jako kdyby zde byla touha
zničit také sebe sama. Lidé, kteří ještě
nedávno nebyli nadšeni z vojenských výda-
jů a vždy kritizovali šílené částky určené na
zbrojení, které nejen USA vynakládají na
své ozbrojené složky, jsou nyní velice

nadšeni německým slibem utratit
mnoho miliard dolarů na další
zbrojení. Lidé, kteří dříve byli
téměř pacifisty, nyní chtějí dodá-
vat další a další zbraně na Ukraji-

nu. Granáty, letadla, raketomety.
Volají: Neotálejme, neváhejme. Teď nebo
nikdy! Lidé, kteří nemají ani ponětí, jak
funguje evropský energetický systém
(zejména to, jak jsme enormně závislí na
zemním plynu), křičí, že bychom měli
úplně bojkotovat všechen ruský plyn. Ti
samí lidé zároveň křičí, jak je nutné zdvoj-
násobit obnovitelné zdroje, aniž by vůbec
tušili, jaké to bude mít důsledky. Nikdo se
nezabývá tím, jak tyto kroky mohou být
kontraproduktivní a jakým způsobem
mohou přispět k další eskalaci již tak rozjit-
řených vztahů Rusko, Ukrajina, Evropa. 

Nezavést nad Ukrajinou bezletovou zónu
má svoji hlubokou logiku, protože by to
mohlo mít fatální následky pro celý svět.
Davy na náměstích totiž asi zapomínají, že

Rusko vlastní jaderné zbraně. I malá šance
jaderného konfliktu je přece děsivá! Ales-
poň ve mně to vyvolává silné mrazení
a obavu. Nebo tomu tak není a všichni ana-
lytici, kteří v posledních dnech vystupují
v médiích, o tom nevědí? Když si představí-
me, že by se kdokoliv z členských států
NATO pokusil nad Ukrajinou zavést bezle-
tovou zónu, tak by ji rovněž musel vymá-
hat. Rusko ale již avizovalo, že by tento akt
zatáhl podstatnou část světa do války
a zcela jistě by to nebyla válka konvenční.
Opravdu stojí za to riskovat, že v případě
jaderné války by přišly o život téměř tři
miliardy lidí nebo došlo k vymizení života
na Zemi? Jak bychom to posléze vysvětlo-
vali svým dětem? Lidem, kteří by tuto
nezodpovědnost přežili? 

Tuto esej jsem chtěl původně nazvat fučí-
kovským citátem: Lidé bděte! Zvolil jsem
ale kratší název, aby všichni lidé, kdo si esej
přečtou, prozřeli, neeskalovali napětí, neřin-
čeli zbraněmi, které burcují jen k násilí, ale
hledali mírová řešení. Mír je totiž to jediné,
co nás může zachránit, válka jenom ničí. 

JJaann KKLLÁÁNN,, ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM 
KKuuttnnáá HHoorraa

Posílám všem ženám k jejich svátku kytičku
Je Mezinárod-

ní den žen. Jeden
ze dvou celosvě-
tových svátků,
které k nám před
více než sto lety
přišly ze Spoje-
ných států ame-
rických. A oba,
ač to americké

bývá u nás v poslední době téměř
zbožšťováno, se ihned po Listopadu
z přímé iniciativy Václava Havla ocit-
ly na tapetě. Proč tomu tak bylo? Pro-
tože všemocný kapitál nemůže při-
pustit, že oba zmíněné svátky spojuje
klíčové lidské právo člověka – právo
na práci, teprve z něj pak můžeme
odvodit ta práva druhá, která umož-
ňují se realizovat, odpočívat, vzdělá-
vat se. Naši předkové říkávali: Bez
práce nejsou koláče. A měli pravdu.
Podle pojetí současných mocipánů

však právo na práci nepatří mezi
základní lidská práva a bylo nahraze-
no »právem vlastnit« a vlastnit
výrobní prostředky předpokládá také
»armádu nezaměstnaných« nebo
nemajetných nabízejících svou pra-
covní sílu, která je za mnohem nižší
hodnotu, než je výsledek jejich čin-
nosti, k dispozici. 

Newyorské švadleny v roce 1908
se rozhodly za práci bojovat. Práce
znamenala prostředky na život, na
uživení rodiny, na vzdělání, zdraví,
odpočinek. To oba svátky spojovalo.
Protože všude ve světě byly podobné
životní podmínky, byly oba svátky
vzaty za své snad v celém světě,
proto ta mezinárodnost. Proto byly
slaveny také v dalších letech.

U nás Mezinárodní den žen byl
vždy spojován s mírem. Žijeme upro-
střed Evropy, jsme spojnicí východu
se západem a jihu se severem. Téměř

všechny války se nás tedy týkaly, ať
již pro průchody armád anebo svými
důsledky. Proto jsme na každou tak
citliví. Mezi našimi předky muselo
být tisíce »matek Kuráží«, abychom
svůj národ dokázali »provést dějina-

mi«. Proto války tak bytostně nenávi-
díme. Ženám navíc berou jejich
muže, rodiče, děti a to zvýrazňuje
jejich touhu po míru. 

Dnes jsme se opět ocitli v situaci,
která se nikdy neměla stát a v níž se
spor řeší ozbrojenou mocí. Bojuje se
na východě Evropy ve zbytečné válce
dvou blízkých národů, které done-

dávna spojovaly dějiny. Umírají
nejen muži, ale i ženy a děti ve svých
domovech. Nemělo se to stát. Odpo-
vědnost nikdo z těch, kteří o válce
rozhodli, nesejme, ať již důvody k ní
byly jakékoli. Proto letošní Meziná-

rodní den žen bude opět spojen
i s bojem za mír, za ukončení války,
která čím déle bude trvat, tím více
obětí a nenávisti přinese. 

Nechci však jen připomínat to, co
jistě trápí každou z našich žen. Při
tom jiných starostí je nemálo a nadě-
je např. na zmírnění ekonomických
krizí, energetických potíží, je zatím

malá. Konec inflace je v nedohlednu
a navíc koronavirus to všechno
doprovází. 

Přesto chci vám, našim ženám,
maminkách, manželkám, sestrám,
spolupracovnicím, prostě všem, přát
to nejlepší, splněná přání, kytičky
plné lásky a sladké pusinky od dětí
a vnoučat. Mezinárodní den žen byl
vždycky spojen s jarem, s obnovou,
s nadějí na krásný spokojený rok,
s prvními květinami, zelenající se trá-
vou i s nebem, které nám postupně
otevírá svou náruč čistými barvami. 

Nechť i letos se stane předzvěstí
toho všeho, co jsem jmenoval. To
vám ženám, vlastně nám všem, ze
srdce přeji nejen já, který posílá
pomyslnou kytičku, ale i se mnou
celá naše Komunistická strana Čech
a Moravy.

MMiillaann KKRRAAJJČČAA,, mmííssttooppřřeeddsseeddaa
ÚÚVV KKSSČČMM

Vybrané články 
z Haló novin www.iHano.cz

na INTERNETU
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Newyorské švadleny v roce 1908 
se rozhodly za práci bojovat. Práce znamenala

prostředky na život, na uživení rodiny, 
na vzdělání, zdraví, odpočinek.

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

Lidé!



Za mzdu si toho můžeme koupit zase méně

»Propad reálné mzdy ze 4.
čtvrtletí 2021 vidíme jako
začátek série spíš než ojedině-
lý úkaz,« upozornil hlavní
ekonom UniCredit Bank PPaavveell
SSoobbííššeekk. Minimálně až do 3.
čtvrtletí je podle něj nutné se
smířit s meziročním poklesem
reálných mezd. Také hlavní
ekonom Creditas PPeettrr DDuuffeekk
upozornil, že rostoucí inflaci
budou mzdy těžko dohánět
i v letošním roce. »Vzhledem
ke zhoršujícím se vyhlídkám
ekonomiky na jedné straně
a zesilujícím inflačním tlakům
na straně druhé, může kupní
síla zaměstnanců letos pokles-
nout o zhruba tři procenta. To
samozřejmě pocítí na svých

tržbách obchodníci i poskyto-
vatelé služeb, protože jedno-
značnou prioritou domácností
budou zvyšující se náklady na
bydlení, dražší doprava
a potraviny, zatímco ostatní
výdaje půjdou poněkud stra-
nou,« řekl Dufek.

Medián mezd, který předsta-

vuje hodnotu mzdy zaměstnan-
ce uprostřed mzdového rozdě-
lení, to znamená, že polovina
hodnot mezd je nižší a druhá
polovina je vyšší než medián,

vzrostl ve 4. čtvrtletí podle sta-
tistiků proti stejnému období
předchozího roku o 4,9 % na 
34 360 Kč. U mužů dosáhl 
36 792 Kč, u žen 31 720 Kč.

Deset procent zaměstnanců
pobíralo mzdu nižší než 
17 221 Kč, naopak desetina
zaměstnanců brala více než 65
753 Kč. Stále platí, že zhruba
dvě třetiny zaměstnanců nedo-
sáhnou na průměrnou mzdu.

Objem mezd se ve 4. kvartá-
lu zvýšil o 4,8 %, počet
zaměstnanců vzrostl o 0,8 %.

Nejvyšší růst
průměrné mzdy
proti stejnému
období roku
2020 byl podle
ČSÚ zazname-

nán v odvětví činnosti v oblas-
ti nemovitostí (o 14,2 %)
a ubytování, stravování
a pohostinství (o 9,7 %).
»Meziroční pokles mezd ve

zdravotní a sociální péči o 8,1
% je způsoben vysokou srov-
návací základnou v loňském
roce, kdy byly vyplaceny
mimořádné odměny za první
covidovou vlnu,« doplnili sta-

tistici. K velmi malému růstu
(o 1,4 %) pak podle nich došlo
ve veřejné správě a obraně
a v povinném sociálním
zabezpečení.

V celém roce 2021 činila

průměrná mzda 37 839 Kč,
což bylo meziročně o 6,1 %
více. Spotřebitelské ceny za
uvedené období vzrostly 
o 3,8 %, reálně se tak mzda
zvýšila o 2,2 %.

UnionPay nahradí Visu i Mastercard
ŘŘaaddaa rruusskkýýcchh bbaannkk nnyynníí pplláánnuujjee zzaaččíítt

kk vvyyddáávváánníí ppllaatteebbnníícchh kkaarreett vvyyuužžíívvaatt ččíínnsskkýý
ppllaatteebbnníí ssyyssttéémm UUnniioonnPPaayy nnaammííssttoo zzááppaadd--
nníícchh ppllaatteebbnníícchh ssyyssttéémmůů VViissaa aa MMaasstteerrccaarrdd..

Uvedla to podle agentury Reuters ruská
centrální banka poté, co firmy Visa a Mas-
tercard oznámily ukončení aktivit v Rusku.

Centrální banka rovněž sdělila, že plateb-
ní karty vydané ruskými bankami s využitím
systémů Visa a Mastercard nebudou od
čtvrtka fungovat v zahraničí. Doporučila
proto Rusům pobývajícím v zahraničí, aby

si do té doby vybrali hotovost. Upozornila,
že v Rusku budou tyto karty fungovat až do
vypršení jejich platnosti.

Největší ruská bankovní společnost Sber-
bank podle agentury Bloomberg uvedla, že
zkoumá možnost vydávat platební karty
s využitím čínského systému UnionPay či
ruského systému Mir. Největší ruská sou-
kromá banka Alfa Bank oznámila, že již na
nabídce karet s využitím systému UnionPay
pracuje. Ruská banka Tinkoff pak sdělila, že
hodlá zahájit vydávání karet s využitím

systému UnionPay co nejdříve. UnionPay,
který zajišťuje většinu plateb kartami v Číně,
funguje ve 180 zemích.

Společnosti Visa a Mastercard oznámily
přerušení aktivit v Rusku v sobotu. Totéž
pak učinil i vydavatel karet American
Express, který ukončil své aktivity také
v Bělorusku.

Tento krok mimo jiné znamená, že karty
vydané v rámci jejich systémů mimo Rusko
nebudou fungovat u ruských obchodníků
nebo bankomatů.

Globálnímu trhu s obilím hrozí krize
VVáálleeččnnýý kkoonnfflliikktt nnaa UUkkrraajjiinněě bbyy mmoohhll nnaa

gglloobbáállnníímm ttrrhhuu ss oobbiillíímm vvyyvvoollaatt nneejjvvěěttššíí ššookk
vv zzáássoobboovváánníí zzaa nněěkkoolliikk ddeesseettiilleettíí.. UUvveeddll ttoo nnaa
TTwwiitttteerruu zzeemměědděěllsskkýý eekkoonnoomm IIlllliinnooiisskkéé uunnii--
vveerrzziittyy SSccootttt IIrrwwiinn..

Cena pšenice je nyní nejvyšší od roku 2008

a za celý týden směřuje k růstu o rekordních 40
procent, napsala agentura Bloomberg.

»Jsem přesvědčen, že to bude největší nabíd-
kový šok na světových trzích s obilím za mého
života,« uvedl Irwin. Svět podle něj zoufale
potřebuje, aby zemědělci v letošním roce oseli

více ploch. V krátkodobém horizontu ale podle
něj nejde dělat nic jiného, než zvýšit cenu obilí
natolik, aby se usměrnila poptávka.

Před válkou se Ukrajina a Rusko společně na
globálním obchodu s pšenicí podílely více než
čtvrtinou a s kukuřicí pětinou. Ceny těchto

základních plodin prudce rostou kvůli oba-
vám z narušení dodávek v době, kdy globál-
ní ceny potravin již stouply na rekordy. Obě
země jsou také významnými dodavateli ječ-
mene a slunečnicového oleje.

Růst cen potravin trápil spotřebitele po
celém světě ještě před válečným konfliktem.
Pěstování plodin zhoršilo extrémní počasí,
zatímco nedostatek pracovníků a vyšší
náklady na dopravu narušily dodavatelské
řetězce. Světové zásoby obilí jsou také
velmi napjaté, takže jakékoliv další narušení
dodávek z Ruska nebo Ukrajiny může naru-
šit trhy na několik let.

Válka uzavřela hlavní přístavy na Ukraji-
ně a přerušila dopravní spojení. Boje také
ohrožují výsev a výsadbu plodin v nadchá-
zejících měsících. Obchod s Ruskem byl
převážně zastaven, protože kupující se
obtížně orientují ve složitých sankcích
a narážejí na prudce rostoucí náklady na
přepravu. IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– JJoosseeff ŠŠEENNFFEELLDD

Svět pravděpodobně čeká další ropný šok
VVáálleeččnnýý kkoonnfflliikktt nnaa UUkkrraajjiinněě bbyy mmoohhll zzppůůssoobbiitt nnaarruuššeenníí

eenneerrggeettiicckkééhhoo ttrrhhuu vv rroozzssaahhuu vveellkkýýcchh rrooppnnýýcchh kkrriizzíí zzee 7700.. lleett
2200.. ssttoolleettíí.. ŘŘeekkll ttoo sseerrvveerruu zzpprraavvooddaajjsskkéé tteelleevviizzee CCNNBBCC
mmííssttooppřřeeddsseeddaa ssppoolleeččnnoossttii IIHHSS MMaarrkkiitt DDaanniieell YYeerrggiinn..

Rusko je jedním z největších světových vývozců ropy. Sank-
ce Spojených států a jejich spojenců uvalené na ruský finanční
systém již způsobily negativní postoj k ruské ropě ze strany
bank, kupujících i přepravců. Yergin, který se také věnuje his-
torii energetického trhu, varoval, že může dojít k velkým úbyt-
kům ruských barelů z trhu. Země přitom vyváží denně zhruba
7,5 milionu barelů ropy a rafinovaných produktů a členové
NATO z toho odebírají přibližně polovinu.

»Z hlediska logistiky by to bylo opravdu velké naru-
šení a lidé by bojovali o barely,« řekl Yergin. »Je to
krize v zásobování. Je to logistická krize. Je to pla-
tební krize a mohla by také dosáhnout rozsahu ze
70. let minulého století,« dodplnil.

Podle Yergina nynější sankce způsobují, že ruská
ropa má problémy dostat se na trh, přestože na ener-
getiku nebyly uvalené žádné zvláštní sankce. Kupují-
cí se obávají ruské ropy kvůli nátlaku bank, přístavů
a přepravních společností, které se obávají, aby
neučinily něco, co je v rozporu se sankcemi.

JPMorgan odhaduje, že 66 procent ruské ropy
se snaží najít kupce. A pokud zůstanou dodávky
ruské ropy narušené, mohla by cena ropy do
konce letošního roku stoupnout na 185 dolarů za
barel.

»Mohla by to být nejhorší krize od arabského
ropného embarga a íránské revoluce v 70. letech,«

řekl Yergin. Obě události byly velkými ropnými šoky. V roce
1973 producenti na Blízkém východě přerušili dodávky do
USA a dalších západních zemí kvůli pomoci Izraeli v době
arabsko-izraelské války. Ropy byl okamžitě nedostatek
a Američané stáli fronty u čerpacích stanic, aby si koupili ben-
zín, jehož cena prudce vzrostla. Dalším šokem byla íránská

revoluce v letech 1978 a 1979, při které byl svržen íránský
šáh. »Co jsme dříve neviděli, je také velký problém s pověstí,
společnosti nechtějí obchodovat s Ruskem,« upozornil Yergin.
Ropné firmy se vzdávají svých velkých investic, na jejichž
rozvoji mohly pracovat další roky a poskytnout v Rusku práci
stovkám lidí. Ropné společnosti BP a Exxon Mobil oznámily,
že opouštějí ruské společné podniky.

Yergin uvedl, že narušení dodávek z Ruska přichází v době,
kdy je trh již omezeně zásobován. Skupina OPEC+, kterou
tvoří členové Organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spo-
jenci v čele s Ruskem, se minulou středu rozhodla pokračovat
ve svých současných těžebních plánech. To znamená, že každý
měsíc zvýší těžbu o přibližně 400 000 barelů denně.

Pro Evropu je navíc bolestivý prudký nárůst cen zemního
plynu. Evropa je největším odběratelem ruského plynu

i ropy.
Analytici z odvětví tvrdí, že je nyní těžké říct, jak velké

budou problémy s ruskou ropou. Bílý dům uvedl, že i když
žádné sankce v oblasti energetiky nyní neexistují, jsou na
stole. Analytici Bank of America odhadli, že každý jeden

milionů barelů ropy, který se z trhu ztratí, by mohl zvýšit
cenu ropy Brent o 20 USD za barel. Partner Again
Capital JJoohhnn KKiilldduuffff se domnívá, že ztráta bude dva až

tři miliony barelů denně.
Kilduff rovněž očekává, že ruská ropa bude i nadále proudit

ropovodem do Číny. Peking uvedl, že se k sankcím proti Rusku
nepřipojí. »Tentokrát si ropu odřízneme sami. Je to embargo,
které si způsobíme sami,« prohlásil Kilduff. »Tentokrát je to
stávka kupujících, ne jednání dodavatelů,« dodal.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- vvaanngguuaarrddnnggrr..ccoomm

PROTI RŮSTU CEN

A SPEKULACÍM
Ruská vláda zavedla opatření, která mají lidem

zabránit v hromadění zásob zboží a omezit růst cen
v době, kdy Rusko čelí tvrdým ekonomickým sankcím
ze strany západních zemí. Informoval o tom list The
Wall Street Journal na svých internetových stránkách.
Ruské úřady uvedly, že velké maloobchodní řetězce
mohou omezit prodej řady »sociálně důležitého zboží«,
jako jsou základní potraviny. Podle ruského minister-
stva průmyslu a obchodu je cílem opatření zabránit
možným spekulacím se zbožím, píše The Wall Street
Journal. Ministerstvo uvedlo, že případy hromadění
zboží zaznamenalo v několika regionech. Dodalo, že
některé zboží lidé nakupovali »ve zjevně větším obje-
mu, než je pro soukromou spotřebu zapotřebí, a to za
cílem dalšího prodeje«. Opatření mají podle minister-
stva »zajistit občanům možnost koupit si cenově
dostupné produkty«. Agentura TASS uvedla, že někte-
ří obchodníci souhlasili s omezením marží u vybraných
produktů, například u mléčných výrobků, pečiva
a cukru, na pět procent.

BRANIBOŘI DALI TESLE ZELENOU
Americký výrobce elektromobilů Tesla získal od bra-

niborských úřadů povolení zprovoznit v Německu svou
továrnu. Oznámil to braniborský premiér DDiieettmmaarr
WWooiiddkkee. »Dnešek se stal pro Braniborsko velkým kro-
kem do budoucnosti,« řekl Woidke. »Začala se psát
nová kapitola našeho průmyslového a hospodářského
rozvoje,« uvedl. Braniborsko, jako někdejší část NDR,
podle Woidkeho díky továrně učinilo další krok ke své
ekonomické budoucnosti a ke klimaticky neutrální
dopravě. Závod, který má vyrábět i baterie a postupně
až 500 000 aut ročně, nabídne práci asi 12 000 lidí.

TURKY DRTÍ INFLACE
Míra inflace v Turecku vystoupila v únoru na 54,4 %

a byla nejvyšší od března 2002. Oznámil to turecký sta-
tistický úřad. Inflace se rychle zvyšuje už devátým
měsícem. Nejvíce rostly ceny za dopravu. K silnému
růstu cen přispívá i slabý kurz turecké liry. Ceny za
dopravu se meziročně zvýšily o 75,8 %, potraviny
a nealkoholické nápoje zdražily o 64,5 %.
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

HRUBÁ MZDA
DESETINY ZAMĚSTNANCŮ

NEDOSÁHLA ANI
17 221 KČ.

PPrrůůmměěrrnnáá hhrruubbáá mměěssííččnníí nnoommiinnáállnníí mmzzddaa ssee vvee ččttvvrrttéémm ččttvvrrtt--
lleettíí uuppllyynnuullééhhoo rrookkuu ppooddllee vvččeerraa zzvveeřřeejjnněěnnýýcchh úúddaajjůů ČČeesskkééhhoo
ssttaattiissttiicckkééhhoo úúřřaadduu zzvvýýššiillaa mmeezziirrooččnněě oo ččttyyřřii pprroocceennttaa nnaa
4400 113355 kkoorruunn.. RReeáállnněě aallee kklleessllaa oo ddvvěě pprroocceennttaa,, ssppoottřřeebbiitteellsskkéé
cceennyy ttoottiižž vv ppoosslleeddnníímm ččttvvrrttlleettíí rrookkuu vvzzrroossttllyy oo 66,,11 %%..



Francie. 12 oficiálních kandidátů
DDoo ffrraannccoouuzzsskkýýcchh pprreezziiddeenntt--

sskkýýcchh vvoolleebb,, jjeejjiicchhžž pprrvvnníí kkoolloo ssee
kkoonnáá 1100.. dduubbnnaa,, ooffiicciiáállnněě vvssttuuppuujjee
1122 kkaannddiiddááttůů,, oozznnáámmiill vvččeerraa ppřřeedd--
sseeddaa ÚÚssttaavvnníí rraaddyy LLaauurreenntt FFaabbiiuuss..
NNeejjvvěěttššíí ššaannccii nnaa vvííttěězzssttvvíí mmáá
ppooddllee pprrůůzzkkuummůů nnyynněějjššíí hhllaavvaa
ssttááttuu EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn.. TTeenn ssee
vvee ddrruuhhéémm kkoollee vvoolleebb,, pplláánnoovvaa--
nnéémm nnaa 2244.. dduubbnnaa,, zzřřeejjmměě uuttkkáá ss
kkrraajjnněě pprraavviiccoovvoouu kkaannddiiddááttkkoouu
MMaarriinnee LLee PPeennoovvoouu..

Přes deset procent hlasů v prv-
ním kole zřejmě získá i kandidát-
ka republikánů (LR) Valérie Péc-
resseová a další zástupce krajní
pravice Éric Zemmour. Na listině

je rovněž mimo jiné socialistická
starostka Paříže Anne Hidalgová
či politik autentické levice Jean-
Luc Mélenchon. Všichni kandi-
dáti museli získat nejméně pět set
podpisů od místních volených
činitelů z nejméně 30 departmen-
tů, kterých je ve Francii celkem
101. Na kandidátní listinu se pro-

bojoval i krajně levicový kandi-
dát Philippe Poutou z Nové anti-
kapitalistické strany, který se o
prezidentství ucházel už v letech
2012 a 2017, přestože ještě ve

čtvrtek podle posledního součtu
disponoval jen 439 podpisy vole-
ných činitelů z místních samos-
práv. Poprvé kandiduje i komu-
nista (PCF) Fabien Roussel. Dos-

tatečný počet podpisů naopak
letos nenasbíral Francois Asseli-
neau, kandidát prosazující
odchod Francie z Evropské unie
a paktu NATO, který se před pěti

lety do soubojů o Elysejský palác
dostal.

List Les Échos včera zveřejnil
nový průzkum veřejného mínění
od společností OpinionWay a Kéa
Partners, podle něhož má největší
šanci na úspěch nynější hlava státu
Macron. Sondáž rovněž potvrdila
trend z posledních dní, který uka-
zuje, že Macronovi strmě stoupá
podpora od vypuknutí konfliktu
na Ukrajině. Podle nové ankety jej
nyní podporuje 30 procent voličů,
tuto hranici přitom překonal v prů-
zkumech těchto společností popr-
vé. Za poslední týden mu vzrostly
preference o šest procent, přičemž
podobně výrazný vzestup vyplývá
i z jiných sondáží, poznamenává
Les Échos.

Druhý největší počet hlasů (18
procent) by v prvním kole voleb
získala Le Penová. Složení druhé-
ho kola voleb, do něhož postupují
dva nejúspěšnější kandidáti,
pokud nikdo nezíská přes 50 pro-
cent v prvním kole, by tak bylo
stejné jako před pěti lety. I letos by
přitom v souboji s Le Penovou
podle průzkumu Les Échos zvítě-
zil Macron, a to s 59 procenty
hlasů. ((aavvaa,, ččttkk))

Moskevský seznam požadavků pro Ukrajinu
RRuusskkoo zzaassttaavvíí vvoojjeennsskkoouu ooppeerraaccii nnaa

UUkkrraajjiinněě,, ppookkuudd KKyyjjeevv uuzznnáá,, žžee ppoolloooosstt--
rroovv KKrryymm jjee ssoouuččáássttíí rruusskkééhhoo úúzzeemmíí,, ppřřii--
zznnáá nneezzáávviisslloosstt rreeppuubblliikkáámm vvyyhhllááššeennýýmm
pprroorruusskkýýmmii aakkttiivviissttyy nnaa vvýýcchhoodděě UUkkrraajjii--
nnyy aa ppookkuudd ssee UUkkrraajjiinnaa vvee ssvvéé úússttaavvěě
vvzzddáá aammbbiicc vvssttoouuppiitt ddoo »»jjaakkýýcchhkkoolliivv
bbllookkůů««.. RReeuutteerrss ttoo vvččeerraa řřeekkll mmlluuvvččíí
KKrreemmlluu DDmmiittrriijj PPeesskkoovv.. 

Prohlásil, že Moskva je připravena
boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto
požadavky splní. »Měli by (Ukrajinci)
přijmout dodatky k ústavě, na jejichž
základě by Ukrajina odmítla veškeré
ambice na vstup do jakéhokoliv bloku.
Také jsme mluvili o tom, že by měli
uznat Krym jako součást ruského území
a uznat Doněck a Luhansk (Doněckou
a Luhanskou lidovou republiku) jako
nezávislé státy,« vypočítal Peskov. Jde
zatím o nejjasněji formulovaný seznam
požadavků Moskvy od ruského překro-
čení hranic Ukrajiny 24. února. Peskov
nastínil body ve chvíli, kdy se ruská
a ukrajinská delegace připravovaly na 3.
kolo jednání. Moskva své požadavky
Kyjevu už sdělila. »Bylo jim to řečeno
a vše může být během chvíle zastave-
no,« citovala mluvčího Reuters.
»Opravdu nyní završujeme demilitariza-
ci Ukrajiny. Hlavní je, aby Ukrajina

zastavila své vojenské aktivity,« prohlá-
sil Peskov.

Kontakt s Michelem
Ruský prezident Vladimir Putin hovořil

o Ukrajině s předsedou Evropské rady
Charlesem Michelem, oznámil Kreml.
Putin EU vyzval, aby přiměla Kyjev
»respektovat humanitární právo«, jak je
také označováno právo regulující ozbroje-
né konflikty. Humanitární právo je součás-
tí mezinárodního práva a usiluje o omeze-
ní dopadů ozbrojených konfliktů ochranou
osob, které se neúčastní bojů, a také
usměrňuje prostředky a způsoby vedení
války. Putin a Michel mluvili o humanitár-
ních aspektech situace na Ukrajině. 

Ukrajina v Haagu
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu včera

ukončil stání týkající se konfliktu na Ukra-
jině poté, co se na něj nedostavili zástupci
Ruska. Ukrajina požaduje od nejvyšší
soudní instance OSN »příkaz k přerušení
ruské invaze«. Soud po vyslyšení argu-
mentů Kyjeva řekl, že ve věci rozhodne
»co nejdříve to bude možné«. »Rusko
musí být zastaveno a tento soud musí
v jeho zastavení sehrát svou roli,« řekl na
úvod ukrajinský zástupce AAnnttoonn KKoorryynnee--
vvyyčč. Soud měl jednat dva dny, včera byly

předneseny argumenty Ukrajiny a Rusku
byl vyhrazen dnešek. Když se Moskva
nezúčastnila, soud stání ukončil už včera.
Kyjev soud žádá, aby Rusku přikázal
»hned zastavit vojenské operace, jejichž
uváděným účelem a cílem je zabránění
údajné genocidě a její potrestání« v sepa-
ratistických regionech. Rusko říká, že
Ukrajina utlačuje rusky mluvící obyvatel-
stvo Donbasu, a Putin hovořil o »genoci-
dě«. Kyjev stížnost opírá o Úmluvu OSN
o zabránění a trestání zločinu genocidy
z roku 1948, již Rusko a Ukrajina ratifiko-
valy a která umožňuje státům projednat
neshody před Mezinárodním soudním
dvorem. Kyjev argumentuje tím, že tvrze-
ní o genocidě je smyšlené. 

Dobrovolníci se hlásí
Téměř 20 000 zahraničních dobrovol-

níků se už ukrajinským úřadům přihlási-
lo do bojů proti Rusku. Oznámil to včera
ukrajinský ministr zahraničí DDmmyyttrroo
KKuulleebbaa, podle kterého jsou zájemci z 52
různých států světa. »Momentálně jich je
okolo 20 000, pocházejí převážně
z evropských zemí.« Ukrajinský prezi-
dent Volodymyr Zelenskyj na konci
února ohlásil utvoření mezinárodní legie,
jež by ozbrojeným silám jeho země
pomohla bojovat s Ruskem. O zapojení

do bojů proti ruským silám požádalo
podle českého ministerstva obrany i 284
Čechů. 

Neověřené bilance
»Celkově se bojové ztráty protivníka

od 24. února do 7. března odhadují na
více než 11 000 osob, 290 tanků, 999
bojových obrněných vozidel, 117 dělo-
střeleckých systémů, 50 salvových rake-
tometů, 23 prostředků protivzdušné obra-
ny, 46 letadel, 68 vrtulníků, 454 kusů
automobilové techniky, tři lodě/čluny, 60
cisteren,« uvedl ukrajinský generální
štáb. Mluvčí ruského ministerstva obrany
sdělil, že ruské síly na Ukrajině zničily
2396 objektů vojenské infrastruktury.
»Mezi nimi 82 velitelských stanovišť
a komunikačních center ukrajinských
ozbrojených sil, 119 protiletadlových
raketových systémů S-300, Buk-M1
a Osa a také 76 radarových stanic,« uvedl
IIggoorr KKoonnaaššeennkkoovv. Rusko dále zničilo 827
tanků a obrněných vozidel, 84 raketome-
tů, 304 polních děl a minometů, 603 kusů
speciální vojenské techniky a 78 bezpi-
lotních letadel. Kyjev vlastní vojenské
ztráty neuvádí. Moskva dříve připustila
500 zabitých a 1600 zraněných vojáků.
Uváděné bilance nelze nezávisle ověřit.

((aavvaa,, ččttkk))

Putin a Macron mluvili hlavně o jádru
RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr

PPuuttiinn vv nneedděěllii vv tteelleeffoonnááttuu ssee
ssvvýýmm ffrraannccoouuzzsskkýýmm pprroottěějjšškkeemm
EEmmmmaannuueelleemm MMaaccrroonneemm uuvveeddll,,
žžee zzaa iinncciiddeenntt zzee 33.. bbřřeezznnaa
vv ZZááppoorroožžsskkéé jjaaddeerrnnéé eelleekkttrráárrnněě
((ZZJJEE)) nneessoouu ooddppoovvěěddnnoosstt uukkrraa--
jjiinnššttíí rraaddiikkáálloovvéé.. SS ooddkkaazzeemm nnaa
KKrreemmll ttoo uuvveeddllaa RReeuutteerrss.. EEllyy--
sseejjsskkýý ppaalláácc ppoozzdděějjii ppoottvvrrddiill,, žžee
hhoovvoorr ssee ttýýkkaall zzeejjmméénnaa bbeezzppeečč--
nnoossttii uukkrraajjiinnsskkýýcchh jjaaddeerrnnýýcchh
eelleekkttrráárreenn.. 

Hovor trval necelé dvě hodiny
a uskutečnil se na Macronovu
žádost. Prezident Francie se Puti-
na zeptal na okolnosti požáru

v areálu ZJE. »Vladimir Putin
informoval o provokaci ukrajin-
ských radikálů v oblasti ZJE,«
uvedl Kreml s tím, že »úroveň
radiace je normální«. Macron
Putinovi sdělil, že je třeba zajistit,
aby byly v Černobylu a dalších
JE dodržovány bezpečnostní
normy Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE), píše
AP s odkazem na nejmenované-
ho činitele z Francie. Macron
zdůraznil, že ukrajinská jaderná
zařízení se nesmí stát terčem rus-
kých útoků ani dějištěm bojů.

Putin odpověděl, že nemá
v úmyslu útočit na jaderné
elektrárny a souhlasil s princi-
pem »dialogu« mezi MAAE,
Ukrajinou a Ruskem. Taková
jednání by mohla být napláno-
vána v příštích dnech. Rusko se
stalo terčem kritiky poté, co se
z čtvrtka na pátek rozhořely
boje v ZJE, již pak ovládli ruští
vojáci. Hořelo v pětipatrovém
výcvikovém zařízení, požár byl
uhašen. ZJE jihovýchodě
Ukrajiny je pokládána za nej-
větší JE v Evropě. Podle
MAAE ji obsluhují ukrajinští
zaměstnanci, ale řízení podléhá

rozkazům velite-
le ruských sil.
»Jsem extrémně
znepoko jen ,«
uvedl šéf
MAAE RRaaffaaeell

GGrroossssii a dodal, že ruské síly
přerušily některé mobilní sítě
a internet, což zkomplikovalo
komunikaci se ZJE. »Vedení
a zaměstnanci musí mít mož-
nost vykonávat své životně
důležité povinnosti ve stabil-
ních podmínkách bez nepřimě-
řených vnějších zásahů či
tlaku,« zdůraznil Grossi.

Rusko podporuje návrh šéfa
MAAE na konání třístranných
rozhovorů s Ukrajinou o zajiště-
ní bezpečnosti jejích jaderných
zařízení. Řekl to včera ruský

vyslanec při MAAE MMiicchhaaiill
UUlljjaannoovv. Vhodným místem
k jednání však podle něj není
Černobyl, jak prý chce Grossi.
»Rusko podporuje Grossiho
nápad ohledně třístranného set-
kání a očekáváme, že Ukrajinci
budou také spolupracovat,« řekl
včera ve Vídni Uljanov. »Dom-
nívám se ale, že Černobyl není
nejlepším místem pro takové

setkání. Je mnoho hlavních měst
světa.«.

Macron v telefonátu zopako-
val, že Rusko by mělo válku na
Ukrajině ukončit a že je třeba
chránit civilisty a zajistit jim pří-
stup k humanitární pomoci.
Putin odmítl, že by ruská armá-
da na civilisty útočila a řekl, že
odpovědnost za evakuaci obklí-
čených měst mají Ukrajinci.

Kdo útočí, je ruská armáda
a není důvod domnívat se, že by
ukrajinská armáda civilisty
ohrožovala, odvětil Macron.
Vyjádřil i znepokojení z »hrozí-
cího ruského útoku na město
Oděsa«. Ale vysoký činitel
ministerstva obrany USA odmí-
tl, že by nyní hrozil ruský útok
na Oděsu, o němž se spekuluje. 

((aavvaa,, ččttkk))

Jean-Luc Mélenchon mluví ke svým příznivcům na předvolebním shromáždění v Lyonu.
FFOOTTOO ČČTTKK//AAPP

Prezident Emmanuel Macron (na snímku) se Vladimira Putina ptal na okolnosti požáru v areálu
Záporožské jaderné elektrárny. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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ČÍNA JE

PŘIPRAVENA
ČČíínnaa jjee ppřřiipprraavveennaa zzpprroossttřřeedd--

kkoovvaatt jjeeddnnáánníí mmeezzii UUkkrraajjiinnoouu
aa RRuusskkeemm,, řřeekkll vvččeerraa ppooddllee aaggeenn--
ttuurryy AAFFPP ččíínnsskkýý mmiinniissttrr zzaahhrraannii--
ččíí WWaanngg II.. NNoovviinnáářřůůmm ppřřii zzaasseeddáá--
nníí ččíínnsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu ttaakkéé ssdděě--
lliill,, žžee ččíínnsskkýý ČČeerrvveennýý kkřříížž cchhyyssttáá
hhuummaanniittáárrnníí ppoommoocc UUkkrraajjiinněě..
ZZáárroovveeňň zzooppaakkoovvaall,, žžee ppřřáátteellssttvvíí
PPeekkiinngguu ss MMoosskkvvoouu jjee ppeevvnnéé..

Podle AFP Wang uvedl, že
Čína je připravena zprostředko-
vat jednání »v případě potřeby«.
Podle agentury EFE uvedl, že
Peking už v tomto směru učinil
jisté kroky. »Je třeba podpořit
mír a dialog a Čína už v tomto
směru jisté úsilí vyvinula. Usku-
tečnila se dvě kola jednání a oče-
káváme, že se bude konat třetí,«
uvedl Wang podle EFE, aniž by
upřesnil, o jaká jednání šlo. Čín-
ský ministr zahraničí včera také
uvedl, že čínský Červený kříž co
nejdříve poskytne Ukrajině
humanitární pomoc. Zároveň ale
vyzdvihl přátelství Číny s Mosk-
vou, které označil za »skálopev-
né«. Před novináři v parlamentu
Wang také prohlásil, že příčiny
ukrajinské krize jsou »komplex-
ní« a že současná situace se
nevyhrotila přes noc.

KYJEV UDEŘIL

V LUHANSKU
LLuuhhaannsskkeemm,, kktteerrýý ssee nnaacchháázzíí

nnaa úúzzeemmíí oovvllááddaannéémm pprroorruusskkýýmmii
aakkttiivviissttyy,, oottřřáássll vvččeerraa rráánnoo ssiillnnýý
vvýýbbuucchh.. IInnffoorrmmuujjee oo ttoomm rruusskkáá
aaggeennttuurraa IInntteerrffaaxx ss ooddvvoolláánníímm nnaa
ssvvééhhoo zzpprraavvooddaajjee aa mmííssttnnííhhoo
ččiinniitteellee.. TTeenn uuvveeddll,, žžee eexxpplloozzii
zzppůůssoobbiillyy uukkrraajjiinnsskkéé oozzbbrroojjeennéé
ssííllyy,, kktteerréé zzaassááhhllyy sskkllaaddiiššttěě
nnaaffttyy.. PPooddllee TTAASSSS nneejjssoouu iinnffoorr--
mmaaccee oo oobběětteecchh..

»Ukrajinské ozbrojené síly
udeřily na skladiště nafty
v Luhansku,« prohlásil podle
Interfax poradce vůdce Luhan-
ské lidové republiky (LLR)
RRooddiioonn MMiirrooššnniikk, podle něhož
sklad zasáhl »přílet něčeho těž-
kého, možná raketa Točka-U«.
Zastoupení LLR při Společném
kontrolním a koordinačním stře-
disku (JCCC) podle Interfax
uvedlo, že ukrajinské ozbrojené
síly ostřelovaly Luhansk z tak-
tického raketového systému
Točka-U. TASS napsala, že hoří
palivové nádrže. Kyjev se
k tomu nevyjádřil. »V LLR před
několika minutami vybuchlo,
podle předběžných informací,
skladiště nafty. Uvádí se, že bylo
už několik let pozastaveno,«
citoval Unian informaci telegra-
mového kanálu Ukrajina nyní.
Podle Unianu podrobnosti
nejsou známy. ((aavvaa,, ččttkk))

AUSTRALSKÉ

PLÁNY
AAuussttrráálliiee pplláánnuujjee ppoossttaavviitt nnaa

ssvvéémm vvýýcchhooddnníímm ppoobbřřeežžíí nnoovvoouu
vvoojjeennsskkoouu zzáákkllaaddnnuu pprroo jjaaddeerrnnéé
ppoonnoorrkkyy,, kktteerréé ssii vv bbuuddoouuccnnuu
ppoořřííddíí.. RRoozzhhooddnnuuttíí vvččeerraa oozznnáámmiill
aauussttrraallsskkýý pprreemmiiéérr SSccootttt MMoorrrrii--
ssoonn.. VVýýssttaavvbbaa ppooddllee aaggeennttuurryy
KKjjóóddóó vvyyjjddee nnaa 1100 mmiilliiaarrdd aauuss--
ttrraallsskkýýcchh ddoollaarrůů ((117755 mmlldd..KKčč))..

Austrálie loni zrušila dohodu
o nákupu francouzských pono-
rek a objednala ponorky s jader-
ným pohonem, které využívají
americkou a britskou technolo-
gii. Krok tehdy Paříž rozlítil.
»Zřízení druhé ponorkové
základny na našem východním
pobřeží posílí naši strategickou
odstrašující schopnost a přinese
nám významné výhody v ope-
rační, výcvikové, personální
i průmyslové oblasti,« uvedl
Morrison. Vláda zvažuje tři
lokality, Brisbane ve státě Que-
ensland, pobřežní město New-
castle a přístav Port Kembla
v Novém Jižním Walesu. Právě
pro tato místa hovoří blízkost
průmyslové infrastruktury, vel-
kých měst, skladů zbraní
i hloubka vody, uvedl premiér.
Základna Západní flotily poblíž
Perthu v Indickém oceánu zůstá-
vá nezměněna a bude mít strate-
gický význam i v budoucnu.

LEVICOVÍ POLITICI
ÚSPĚŠNĚ POSBÍRALI

POVINNÉ PODPISY OD ČINITELŮ
Z DEPARTEMENTŮ.

BEZPEČNOST
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

JE TŘEBA MÍT
POD KONTROLOU.



»Mohu potvrdit, že čtveřice
zaměstnanců kanceláře požá-
dala, aby pracovala na jiných
pozicích,« řekl Funk agentuře
DPA. Spolu s Funkem tak pro
bývalého kancléře nechtějí
pracovat ani zbývající tři pra-
covníci. Schröder, jenž je už
dlouho znám svou podporou
ruského prezidenta Vladimira
Putina, má jako někdejší kanc-
léř nárok na kancelář v prosto-
rách Spolkového sněmu. For-
málním zaměstnavatelem pra-
covníků jeho kanceláře je
kancléřství, Schröder však na
personální výdaje dostává
peníze z rozpočtu. V loňském
roce to bylo 407 000 eur, tedy
asi deset milionů korun.

Tlak a kritika
Kvůli vyhrocené situaci

mezi Západem, Ukrajinou
a Ruskem čelí Schröder silné-
mu politickému i mediálnímu
tlaku, aby se od Moskvy
distancoval, a kritice za příliš-
nou vstřícnost vůči Rusku.
S Putinem ho pojí osobní přá-
telství. V den, kdy ruští vojáci
překročili hranice na sousední
Ukrajinu, exkancléř na sociál-
ní síti LinkedIn zveřejnil pro-
hlášení, ve kterém vyzval
k zastavení války. »Válka
a s tím spojené utrpení ukra-
jinského lidu musí co nejdříve
skončit. Je to odpovědnost
ruské vlády,« napsal o poža-
davku, že Moskva musí vojen-
ský útok zastavit. Chyby za
vyhrocení konfliktu připsal
Rusku i Západu, což podle něj
ale Moskvu neopravňuje
k tomu, aby na obranu svých
bezpečnostních zájmů nasadi-

la vojenské prostředky. Do té
doby bývalý kancléř z vyhro-
cení situace vinil Ukrajinu,
která podle něj řinčí zbraněmi.
Varoval i před tím, aby proti-
ruské sankce nezpřetrhaly
zbývající společné politické,
hospodářské a společenské
vazby mezi Ruskem a Evro-
pou. Tyto vztahy totiž vidí
jako základ naděje, že dialog

o míru a bezpečnosti na konti-
nentu bude zas možný. 

Výzva z SPD
Kritice je Schröder vystaven

i ve své domovské sociální
demokracii (SPD). Spolušéfka
strany SSaasskkiiaa EEsskkeennoovváá na
Twitteru bývalého německého
kancléře vyzvala, aby se vzdal
pozic v ruských společnos-
tech. »Svými funkcemi, které
tam má, škodí Schröder váž-
nosti Německa a sociální
demokracie. Obchodování se
strůjcem války je s rolí bývalé-
ho kancléře neslučitelné,«
uvedla. Stejně se vyjádřil
i LLaarrss KKlliinnggbbeeiill, který SPD
vede společně s Eskenovou.

Schröder je předsedou

výboru akcionářů společnosti
Nord Stream AG a předsedou
představenstva firmy Nord
Stream 2 AG. Tyto podniky
spravují plynovody vedené
Baltským mořem, které spoju-
jí Rusko a Německo. Zatímco
plynovod Nord Stream je
v provozu, spuštění produkto-
vodu Nord Stream 2 Německo
kvůli Ukrajině zablokovalo.
Schröder je také šéfem dozor-
čí rady v ruské státní energe-
tické společnosti Rosněfť
a v létě by se mohl stát členem
dozorčí rady ruského státního
plynárenského podniku Gazp-
rom. Německá média nevylou-
čila, že Schrödera se kvůli
působení na vrcholných
postech ruských energetických

společností a kvůli dosavadní-
mu hájení ruských zájmů
západní sankce dotknou.

Focus: Hanba 
pro Německo

Například časopis FFooccuuss
Schrödera vyzval, aby přestal
mlčet o Putinově chování. »Pro
Německo je to jen hanba,«
uvedl magazín. A poznamenal,
že Němci mají samozřejmě
právo hájit i ty nejbrutálnější
agresory, ale pro Schrödera
jako bývalého kancléře to
neplatí. »Jednou kancléř,
pořád kancléř,« napsal Focus.
Především bývalým šéfům
německých vlád totiž podle
časopisu musí ležet na srdci

zájmy Německa. »Bývalý
kancléř Schröder není obyčej-
ný občan. Má výhody a příjmy
z rozpočtu na personál, kance-
lář a služební vůz, kvůli čemuž
z davu vyčnívá,« uvedl Focus
o nárocích, na které má známý
politik jako někdejší šéf
německé vlády právo. »Nemě-
la by mezi ně ale patřit také
obzvláštní odpovědnost?«
položil magazín otázku.

Šéf poslanecké frakce liberá-
lů v dolnosaském zemském
sněmu SStteeffaann BBiirrkknneerr otázku
chování Schrödera zmínil na
jednání tohoto regionálního
parlamentu. »Prosím, neberte
to jako útok na sociální demo-
kracii. Ale jakou roli vlastně
hraje Gerhard Schröder jako
bývalý premiér této spolkové
země a někdejší kancléř spol-
kové republiky, který ještě před
několika dny vinil Ukrajinu
z řinčení zbraněmi?« řekl Birk-
ner. »To jsou věci, o kterých
nyní musíme hovořit,« dodal.
Schröder před nástupem do
kancléřství vedl jako zemský
premiér Dolní Sasko. Na vystu-
pování Schrödera reagoval
i nynější sociálnědemokratický
kancléř SRN Olaf Scholz. Ten
se k otázce k názorům Schrö-
dera vyjádřil, že exkancléř
nemluví za Německo. 

Přiměje Putina 
zmírnit napětí?

»Pokud by se opravdu jed-
noho dne ocitnul na sankčním
seznamu Evropské unie,
nemohl by už tento sociálně-
demokratický politik v EU
prakticky provádět žádné ban-
kovní obchody,« uvedl server
EEuurroonneewwss. Na toto riziko kvůli
přístupu k Rusku upozornil
i deník Berliner Zeitung. Ten
také napsal, že Evropská unie
nicméně doufá, že Gerhard
Schröder by v obavě o své
finanční toky mohl přimět
Putina, aby vyhrocené napětí
zmírnil. ((aavvaa,, ččttkk))

Z 1382 dotázaných se v prů-
zkumu 53 procent vyslovilo pro
připojení Finska k NATO, 28
procent takový krok odmítlo
a 19 procent bylo nerozhodnu-
tých. AFP napsala, že je to popr-
vé, co pro vstup do paktu NATO
byla v průzkumu ve Finsku vět-
šina respondentů.

Výsledek také ukazuje velkou
změnu v názorech Finů. Před
dvěma lety bylo v průzkumu,
který si nechal udělat největší
finský deník Helsingin Sanomat,
pro vstup Finska do NATO
pouze 20 procent lidí, zatímco
před necelými dvěma týdny jich
bylo již 43 procent.

Vstup zamíchá karty
Zatímco Norsko je členem

Severoatlantické aliance, Finsko
ani sousední Švédsko do NATO

nevstoupily. S aliancí ovšem
spolupracují. V reakci na ruský
požadavek nerozšiřování NATO
dále na východ obě země už
v dřívější době odmítly »jakéko-
li ruské vměšování do své bez-
pečnostní politiky«, takže stojí
proti ruskému požadavku. Mluv-
čí ruské diplomacie Marija
Zacharovová ale v minulém
týdnu prohlásila, že vstup Finska
a Švédska do paktu NATO by
měl vážné politické a vojenské
důsledky.

Finští poslanci měli v parla-
mentu na programu mezi jiným
diskusi o petici, která požaduje
referendum o vstupu Finska do
paktu. Během necelého týdne se
iniciátorům petice podařilo shro-
máždit 50 000 hlasů potřebných
k tomu, aby o ní parlament začal
jednat.

Podpora členství 
i ve Švédsku

Podpora členství v NATO
roste i ve Švédsku. V průzkumu
agentury Novus, který ke konci
února zveřejnila státní televize
SVT, se 41 procent dotázaných
vyslovilo pro, 35 proti a 24 pro-
cent ve chvíli dotazu nebylo roz-
hodnutých. Obě tradičně neu-
trální severské země také již pro-
lomily jedno z velkých tabu, kte-
rým je vývoz zbraní do zemí,
kde se válčí.

Pušky do Kyjeva
Finská premiérka Sanna Mari-

nová v pondělí dvacátého osmé-
ho února oznámila, že Finsko
dodá Ukrajině 2500 útočných
pušek, 150 000 nábojů, 1500
protitankových zbraní a 70 000
balíčků s proviantem. Minister-
ská předsedkyně švédského
kabinetu Magdalena Andersso-
nová o den dříve uvedla, že
Švédsko Ukrajině pošle mimo
jiné pět tisíc protitankových
střel, helmy a štíty. ((aavvaa,, ččttkk))

VVššiicchhnnii zzaamměěssttnnaannccii kkaanncceelláářřee bbýývvaallééhhoo nněěmmeecckkééhhoo kkaanncc--
llééřřee GGeerrhhaarrddaa SScchhrrööddeerraa ppooddaallii vvýýppoovvěěďď.. AAggeennttuuřřee DDPPAA ttoo
ppoottvvrrddiill AAllbbrreecchhtt FFuunnkk,, kktteerrýý úúřřaadd vv pprroossttoorráácchh SSppoollkkoovvééhhoo
ssnněěmmuu ppřřeess 2200 lleett vveeddll.. DDůůvvooddyy ttoohhoottoo kkrrookkuu FFuunnkk nneevvyyssvvěětt--
lliill,, nněěmmeecckkáá mmééddiiaa nniiccmméénněě nneeppoocchhyybbuujjíí,, žžee ttoo bbyylloo nnaa pprrootteesstt
kkvvůůllii ooddlliiššnnýýmm nnáázzoorrůůmm nnaa ssiittuuaaccii nnaa UUkkrraajjiinněě.. SScchhrrööddeerr,,
kktteerrýý zzaassttáávváá vvyyssookkéé ppoossttyy vv rruusskkýýcchh eenneerrggeettiicckkýýcchh ssppoolleečč--
nnoosstteecchh,, vvyyzzvvaall MMoosskkvvuu kk zzaassttaavveenníí vváállkkyy,, aallee zzáárroovveeňň uuvveeddll,,
žžee kkoonnfflliikkttuu ppřřeeddcchháázzeelloo mmnnoohhoo cchhyybb nnaa oobboouu ssttrraannáácchh..

VVííccee nneežž ppoolloovviinnaa FFiinnůů jjee nnyynníí pprroo vvssttuupp ddoo SSeevveerrooaattllaannttiicc--
kkéé aalliiaannccee.. PPooddllee aaggeennttuurryy AAFFPP ttoo vvyyppllýývváá zz pprrůůzzkkuummuu,, kktteerrýý
zzaaddaallaa tteelleevviizznníí ssttaanniiccee YYllee 2233.. úúnnoorraa,, tteeddyy ddeenn ppřřeedd vvssttoouuppee--
nníímm RRuusskkaa nnaa UUkkrraajjiinnuu.. DDeebbaattuu oo oobbččaannsskkéé ppeettiiccii ppoožžaadduujjííccíí
rreeffeerreenndduumm oo vvssttuuppuu ddoo NNAATTOO mměěllii vv mmiinnuulléémm ttýýddnnuu nnaa pprroo--
ggrraammuu ffiinnššttíí ppoossllaannccii..

Neutrální Finsko chce do NATO

Exkancléře Schrödera opustili všichni zaměstnanci

Boj proti anglickým výrazům
FFrraannccoouuzzsskkáá aakkaaddeemmiiee vvyyttááhhllaa ddoo bboojjee

pprroottii zzaammoořřoovváánníí ffrraannccoouuzzššttiinnyy aanngglliicckkýý--
mmii vvýýrraazzyy.. VVee ssvvéé nnoovvéé zzpprráávvěě řřííkkáá,, žžee
vveellkkéé mmnnoožžssttvvíí aanngglliicciissmmůů mmůůžžee zzttíížžiitt
kkoommuunniikkaaccii aa zzhhoorrššiitt ssrroozzuummiitteellnnoosstt jjaazzyy--
kkaa zzeejjmméénnaa pprroo mméénněě vvzzdděěllaannéé aa cchhuuddššíí
oobbyyvvaatteellee,, kktteeřříí aanngglliicckkyy nneeuummíí..

»Současnou komunikaci charakterizuje
úpadek, který ale nemusí být nevyhnutel-
ný,« uvedli členové akademie, která bývá
považována za nejvyšší jazykovou autori-
tou v zemi. »Mnoho anglicismů se užívá
namísto existujících francouzských výra-

zů, což postupně nutně vede k vymizení
ekvivalentů ve francouzštině,« dodali.

Na třiceti stranách, informovala agentura
AFP, jazykovědci shromáždili stovky pří-
kladů, kdy podle nich angličtina opanovala
pole a vytlačuje francouzská slova. Nepře-
kvapivě se to děje zejména v terminologii,
která se týká technologií, digitálního světa,
módy nebo sportu. Například termín follo-
wer, známý z prostředí sociálních sítí, má
podle lingvistů nejméně pět možných vyjá-
dření ve francouzštině, přesto se v jazyce
prosazuje zejména anglický výraz.

Vědci také upozornili, že anglická slova
bývají často značně komolena, jak co se
týče výslovnosti, tak syntaxe, a proto
vznikají jakési anglicko-francouzské hyb-
ridy.

Francouzská akademie v posledních
letech vystupuje sebevědoměji a pouští se
kvůli jazykovým otázkám i do sporů
s úřady, upozornila AFP. V lednu napří-
klad pohrozila vládě soudním sporem
kvůli nové podobě osobních průkazů, kde
jsou u jednotlivých kolonek uváděny také
anglické překlady. ((ččttkk))

Neutrální Finsko vyváží zbraně do zemí, kde se válčí. Oznámila to finská premiérka Sanna Mari-
nová. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder na archivním snímku. Spolkovým kancléřem byl v letech 1998 až 2005.
FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg
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DOŽIVOTÍ ZA JEŘÁBA
ZZaa zzaabbiittíí jjeeřřáábbaa kkrráálloovvsskkééhhoo bbuuddee vv UUggaanndděě hhrroozziitt ddoožžiivvoottnníí

vvěězzeenníí nneebboo ppookkuuttaa 2200 mmiilliiaarrdd ttaammnníícchh ššiilliinnkkůů ((112222 mmiilliioonnůů
kkoorruunn)).. JJeeřřáább kkrráálloovvsskkýý ppaattřříí kk oohhrroožžeennýýmm ddrruuhhůůmm aa jjee zzoobbrraazzeenn
nnaa ssttááttnníí vvllaajjccee.. NNáárrooddnníímm ssyymmbboolleemm jjee ssttoo lleett aa ppaattřříí kkee ssttřřeežžee--
nnýýmm aattrriibbuuttůůmm ssttááttuu..

Vládní zástupce pro ochranu přírody George Owoyesigire,
řekl, že tento společenský pták je ohrožen, jelikož přichází o své
přirozené prostředí. V roce 1989 jich v Ugandě ještě žilo 35 000,
teď 8000. V Ugandě jeřábi žijí v mokřadech a na polích. Adal-
bert Aineomugisha, šéf východoafrické sekce nadace na ochra-
nu jeřábů, uvedl, že mokřadů rychle ubývá vlivem lidské snahy
vytvořit obdělavatelná pole. V únoru se v okrese Lwengo ve
střední Ugandě konal festival věnovaný jeřábům. Pořadatelé tak
chtěli obyvatele seznámit s významem jeřábů.  Doufají, že je lidé
přestanou zabíjet. ((ččttkk))



KK 88.. bbřřeezznnuu KK 88.. bbřřeezznnuu 
vvššee nneejjkkrráássnněějjššíívvššee nneejjkkrráássnněějjššíí
vváámm mmiilléé žžeennyy vváámm mmiilléé žžeennyy 
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POČASÍ

DDNNEESS bude převážně polojasno nebo skoro jasno, na východě
a severovýchodě až zataženo, ojediněle se slabým sněžením. Ráno
místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty 44 aažž 88 °°CC, na severový-
chodě kolem 22 °°CC, v 1000 m na horách kolem --11 °°CC, v Jeseníkách
a Beskydech kolem --33 °°CC. Slabý, na Moravě a ve Slezsku přechodně
mírný severní až severovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude jasno až polojasno, na východě většinou oblačno až
zataženo a ojediněle slabé sněžení, hlavně na horách. Noční teploty 
--22 aažž --66 °°CC, místy kolem --99 °°CC, denní teploty 66 aažž 1100 °°CC, na severo-
východě kolem 55 °°CC. Slabý, přes den na Moravě a ve Slezsku mírný
severní až severovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude polojasno nebo skoro jasno, zpočátku místy mrz-
noucí mlhy nebo nízká oblačnost a ojediněle slabé sněžení. Noční
teploty --22 aažž --66 °°CC, místy kolem --99 °°CC, denní teploty 66 aažž 1100 °°CC, na
východě a severovýchodě kolem 33 °°CC. Slabý, postupně mírný severo-
východní až východní vítr 22--66 mm//ss.

VV ppáátteekk bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty --33 aažž --77 °°CC, na
východě místy kolem --99 °°CC, denní teploty 44 aažž 88 °°CC, na Moravě a ve
Slezsku 22 aažž 66 °°CC. Mírný jihovýchodní až východní vítr 22--66 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Celozrnné bulky
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 1 lžíci cukru, 3 lžíce oleje, 1 lžičku soli, 

2 vejce, 150 ml mléka, 20 g droždí, 100 ml bílého 
jogurtu, 500 g celozrnné mouky, vejce na potření 
a sezamové semínko.

Z vlahého mléka, droždí a cukru připravíme kvásek.
Z prosáté mouky, soli, vajec, jogurtu, oleje a kvásku vypra-
cujeme hladké těsto, které necháme na teplém místě asi
hodinu kynout. Pak těsto opět propracujeme a rozdělíme na
osm kousků, ze kterých vytvarujeme kulaté bulky. 
Zakryjeme je utěrkou a necháme asi 20 minut kynout.
Potom každou bulku potřeme rozšlehaným vejcem a posy-
peme sezamovým semínkem. Pečeme je v předehřáté trou-
bě při 170 °C asi 20 až 25 minut dorůžova. Dobrou chuť!

ZZaassllaallaa VVllaassttaa CChhoommááttoovváá,, PPrraahhaa ((rreecceepptt čč.. 5566//2222))

Z HISTORIE

Mezinárodní den žen
11882222 nar. IIggnnaaccyy LLUUKKAASSIIEEWWIICCZZ,, polský

lékárník a chemik, průkopník zpracování
nafty a vynálezce petrolejové lampy
(zemř. 7. 1. 1882)

11990077 nar. AAddééllaa KKOOCCHHAANNOOVVSSKKÁÁ NNĚĚMMEEJJ--
CCOOVVÁÁ, česká fyzička (zemř. 5. 7. 1985)

11991177 zemř. FFeerrddiinnaanndd vvoonn ZZEEPPPPEELLIINN, němec-
ký generál a konstruktér vzducholodí
(nar. 8. 7. 1838)

11992277 nar. JJoosseeff BBEERRGG, český skladatel, hudeb-
ní teoretik, spisovatel a publicista (zemř.
26. 2. 1971)

11994422 nar. JJaann VVYYČČÍÍTTAALL,, český písničkář
a karikaturista (zemř. 1. 3. 2020)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky II (9/9). Britský seri-
ál (2013) 1100..0055 První republika II (9/13). Dobo-
vý seriál 1111..0000 Tchán. Bakalářská povídka
o babičce (1986) 1111..3300 AZ-kvíz. Soutěž
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 My všichni školou povinní (9/13).

Dárek k Vánocům. Seriál (1984)
15.30 Zavolejte porodní sestřičky III:

Vánoční speciál. Britský seriál (2013)
16.45 Cestománie. Guatemala: Říše Mayů
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 SSaammoottáářřii.

Jitka Schneiderová, Saša Rašilov, Jiří
Macháček a Ivan Trojan v komedii
o mladých lidech, kteří se snaží na
konci 20. století uprostřed velkoměsta
nalézt lásku. Snímek ČT (2000) 

2211..5555 NNeevviinnnnéé llžžii. Zrádce.
Komedie i pro ty, co fotbal nemusejí.
Každý má někdy důvod neříct pravdu

23.19 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
23.20 Komisař Moulin. Ať krev nečistá... .

Francouzský kriminální cyklus (1993)
0000..4400 AZ-kvíz 0011..0055 V kondici 0011..2255 Zajíma-
vosti z regionů 0011..5500 Sváteční slovo 0011..5555
Olomouc, město květin 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 Záchrana Tokia 0099..2200 Osudový střet
Judey s Římem: Pád (2/2) 1100..1155 Objasněné
záhady egyptských mumií: Faraon od vodopádů
1111..0055 Největší tankové bitvy: Ardeny (1) 1111..5500
Salašnictví v Beskydech
12.00 Nedej se plus
12.30 Nedej se: Člověk, kůň a les
12.55 Zbraně 2. světové války (5/5).

Dokumentární cyklus BBC
13.45 Tajemství 2. sv. války:

Nacistické drancování Evropy.
Britský dokumentární cyklus

14.40 Království divočiny: Čepcol hřebenatý.
Japonský dokumentární cyklus

15.05 Sto divů světa (10/13).
Unikáty ze seznamu dědictví UNESCO

16.00 Zmrzlá planeta: Léto. Z kolekce BBC Earth
16.55 Šumný Český ráj
17.20 Princ Charles - doma v Cornwallu (1/2).

Britský dokument
18.10 Nejúžasnější díla přírody: Pouště.

Australský cyklus
19.00 Běžkotoulky. Železná Ruda
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 DD’’AArrttaaggnnaannoovvaa ddcceerraa.

Philippe Noiret a Sophie Marceauová
oživují staré známé:
Jeden za všechny, všichni za jednoho! 
Francouzský dobrodružný film (1994)

22.15 Ztracený břeh. Komunita rekreantů
a rybářů u břehů »jihomoravského moře«

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

0000..2200 Ku Klux Klan: Zmrtvýchvstání (2/2) 0011..2200
Hříšná duše II (4/8) 0022..0000 Cesty víry: Opravdová
charita 0022..3300 Vlasta Grycová – hlas z Kopanic 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0088..5555 Ulice (4221). Český seriál (2022) 0099..5500
Specialisté (156). Rána do srdce. Český krimi-
seriál (2022) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz
1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.30 Krok za krokem VII (3).

Sedmá řada amerického seriálu (1997)
12.50 Doktoři z Počátků (16).

O hmyzu a jiné otravné havěti.
Český seriál (2013)

14.05 Mentalista II (20). Všude červená.
Americký krimi seriál (2009)

15.05 Kriminálka Miami X (5). Smrtící výčitky.
Kanadsko-americký krimi seriál (2011)

16.00 Kriminálka Miami X (6). Kousnutí z lásky.
Kanadsko-americký krimi seriál (2011)

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

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4222). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((1155))..

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...

22.45 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.35 Kriminálka Miami X (5). Smrtící výčitky.

Kanadsko-americký krimi seriál (2011)
0000..3300 Kriminálka Miami X (6). Kousnutí z lásky
0011..2200 Mentalista II (20). Všude červená 0022..0000
Střepiny 02.30 Krok za krokem VII 0033..0000 Na
lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků (16). O hmyzu
a jiné otravné havěti 0044..4455 Novashopping

0066..1155 M.A.S.H (164). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0077..0000 Nový den 0088..1155 M.A.S.H
(165) 0088..4455 M.A.S.H (166). Americký válečný
seriál (1972 – 1982) 0099..1155 Linka (1). Seriál
z prostředí centra tísňové linky 1100..2255 Jak se staví
sen – extra. Míša 1111..3300 Walker,Texas Ranger VIII
(13). Slepota. Americký akční seriál (1999)
12.30 Jake a tlusťoch II (8).

Někdo, kdo by na mě dohlížel.
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.30 Policie Hamburk XII (8). Spojka z Tirany.
Německý kriminální seriál (2017)

14.30 Námořní vyšetřovací služba III (12).
V koutě.
Americký krimiseriál (2005)

15.40 Ano, šéfe! Bohéma Grand Restaurant 
16.50 Policie v akci 
17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((1100))..

Peníze dělají člověka.
Eduard se snaží držet Sid v šachu
odstřihnutím od rodinných financí.
Albert zve Sid na večeři, Pechová ji
před ním varuje. Mína musí lhát 
Markovi. U Viky se objevuje Kamil
a vydírá ji. Petr se chystá do Markova
baru za Lady X, ale potká tam Kamila

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Bohéma Grand Restaurant 
0011..1100 LIKE HOUSE 3 0011..5555 LIKE HOUSE 3 NIGHT
SHOW 0022..0055 Námořní vyšetřovací služba III (12).
V koutě 0033..0055 Jake a tlusťoch II (8). Někdo, kdo
by na mě dohlížel 0044..0055 Policie Hamburk XII (8).
Spojka z Tirany 0055..4400 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 77.. bbřřeezznnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,717
EMU euro 1 EUR 25,585
Maďarsko forint 100 HUF 6,506
Polsko zlotý 1 PLN 5,166
Švýcarsko frank 1 CHF 25,412
USA dolar 1 USD 23,485
V. Británie libra 1 GBP 30,963
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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 Pet-
rem 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. Pavel Šrut: Další pohádky doktora Vašátky - (2/7) 2200..0000 Toulky českou minu-
lostí 2200..3300 Jak to vidí... 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na
pokračování. Helene Floodová: Terapeutka (9/12) 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300
Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300 Četba na
pokračování. John Steinbeck: Na plechárně (5/14) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem
Caisem 2200..0000 Večerní drama. Jaroslav Velinský: Ti dva 2200..3388 Orfeova smrt 2211..1155
Akademie. Že jest nám hudba vrozená... 2233..0000 Četba s hvězdičkou. John Irving:
Svět podle Garpa (8/31) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..3300 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1144..0000 Umění zločinu (3,4). Bývalý policajt a umělecká
historička řeší se svými kolegy případy a záhady kolem uměleckých děl nejen v Paříži ale
i na území celé Francie. První řada francouzského krimi seriálu (2017-19) 1166..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1177..0000 Poklad z půdy. Stará veteš může svému maji-
teli 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 disku-
sním pořadu 2211..2255 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuál-
ní události 2222..0000 Na ostří nože se Soukupem. Otevřená výměna názorů bez s politiky
a osobnostmi 2222..3355 Poklad z půdy. Stará veteš mohou svému majiteli vydělat! 2233..4400
Aréna Jaromíra Soukupa 0000..3355 Týden podle Jaromíra Soukupa 0011..1100 Na ostří nože se
Soukupem 0011..5500 Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd
a jejich nejbližších 0022..3355 MOJE ZPRÁVY 0033..0000 Na plac! Šance pro herce z ulice

Tajenka z pondělí zní Sugilit

SVÁTEK MÁ DNES GABRIELA, ZOLTÁN A SLAVÍME MDŽ,
ZÍTRA FRANTIŠKA

0055..5599 Dobré ráno. Startovací dávka energie!
0088..3300 Poutní místa:Svatý Hostýn 88..5500 Kondor létá
vysoko. Televizní hra o dospívajícím Tomášovi,
jemuž se rozvádějí rodiče (1978) 0099..5500 Písničky
s ozvěnou. Setkání s dechovou kapelou Kotáranka
(1989) 1100..2255 Správná dvojka. Hudebně zábavný
pořad 1111..3355 Planeta záhad: Strašidelné domy
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov:

Může zemřít vesnická hospoda?
12.55 Putování za muzikou.

Spolu s cimbálovou muzikou a hosty
oslavil své životní jubileum (2015)

13.25 Sedmikrásky Josefa Kainara.
Vzpomínka na básníka a textaře (1987)

14.05 Ženám o ženách k svátku.
Ženám a o ženách k svátku (1974)

15.10 Řidič tvrdý chleba má. Recitál skupiny
Greenhorns (1980)

1155..4455 ŽŽeennyy vv ooffssaajjdduu. Česká komedie (1971)
17.10 O poklad Anežky České. Soutěž (2001)
17.50 Sága rodu Forsytů (9/13).

Britský seriál (2003)
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 populární soutěže (2002)

21.00 U sta Bromů. Úsměvné pátrání dvou
jazzových detektivů po stopách 
legendárního kapelníka Gustava Broma
a jeho orchestru (2007)

21.55 Sága rodu Forsytů (10/13).
Britský seriál (2003)

2222..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
23.05 Poutní místa: Svatý Hostýn
23.25 O poklad Anežky České
0000..0055 Ztracené adresy. Kristiánov 0000..2255 Plane-
ta záhad: Strašidelné domy 0000..4400 Sváteční slovo
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Ženy v ofsajdu

Sága rodu Forsytů FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

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

Tel. 222 897 320

UPOZORNĚNÍ
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Krize se valí i na
nás tady doma

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
horký konflikt na Ukrajině trvá už téměř dva

týdny. Za tu dobu opustilo zemi přes milion Ukra-
jinek a Ukrajinců, mnoho z nich našlo útočiště
v českých městech. Zdvihla se ohromující vlna

solidarity, lidé nabízí ubytování, firmy různé služby zdarma, materiální
pomoc proudí na Ukrajinu ve dne v noci. A to je moc dobře. Všichni dou-
fáme, že válka nebude trvat věčně a s nadějí nasloucháme výsledkům
diplomatických rozhovorů. Válka snad jednou skončí. Ale co bude pak?
Naše země ještě neměla čas oklepat se z krize způsobené 
COVID-19 a už je tu krize další. Česká vláda zatím v tomto směru mlčí
a soustředí veškeré síly na pomoc Ukrajině. Ráda bych věřila, že někde
v kancelářích ale bojují politici a odborníci i za nás tady doma a připravu-
jí se na možné scénáře. Totiž mezitím, co se na Ukrajině odehrává váleč-
né peklo, u nás zdražuje plyn, voda, elektřina, benzín leckde atakuje hra-
nici 45 Kč za litr. Až se oklepeme ze šoku, který nám Ruská federace způ-
sobila, budeme stát před ekonomickou krizí, která zasáhne všechny -
Čechy i ty tisíce běženců z Ukrajiny, kteří se stanou jistě na několik let
našimi spoluobčany. Humanitární pomoc se tak ze sprintu změní v mara-
ton a každý další krok na jeho trase bude víc a víc bolestivý. Lidé, kteří se
nebudou moci vrátit na Ukrajinu, budou jistě hledat stabilní bydlení, pro-
tože vychovávat děti v provizorních podmínkách karimatek, spacáků
a jídla z pytlíku nechce nikdo. Máme ale dost dostupných bytů i pro ně,
když s bytovou krizí už několik let sami bojujeme? Všichni dál budeme
potřebovat zdravotní péči. Co na to naše covidem zatížené a personálně
stále poddimenzované zdravotnictví? Budou jistě také hledat práci. Ukra-
jinské běžence ale nesmíme považovat za levnou pracovní sílu. Bude
nezbytné nastavit stejné pracovní i platové podmínky, jaké mají čeští
zaměstnanci. Budou na to firmy mít? Škodovka omezuje výrobu, protože
ukrajinské továrny nedodávají potřebné díly. Třinecké železárny trpí nedo-
statkem šrotu z Ruska. Let Kunovice nejspíš zavře kvůli ruskému majite-
li a tisícovka tamních lidí přijde o zaměstnání. Ti, kdo jsou už dnes chudí,
propadnou se do totální bídy. Co s nimi bude? Mohou počítat s naší soli-
daritou i oni? A budeme si vůbec ještě sami moci dovolit být solidární více
než hřejivým slovem? Vše ruské bude zapovězené a děti budeme učit
místo Rusové říkat Rusáci. Dějiny budou přepsány a Sovětský svaz z nich
navždy vyškrtnut ve své pozitivní roli. Díky cenzuře už navždy budeme
znát jen půlku pravdy a kulhajíce na jednu nohu tak budeme těžko hledat
cestu k usmíření mezi národy. Jak se asi bude žít s takovou nenávistí? Víc
otázek než odpovědí a budoucnost nejistá. Důležité ale je nikdy nerezig-
novat na lidskost, na lásku k lidem a víru v budoucnost. KKrriizzee kkaappiittaalliissmmuu
nnááss nnaavvíícc ppoossoouuvvaajjíí ssttáállee bbllíížžee kk ppřřeemmýýššlleenníí oo jjeehhoo aalltteerrnnaattiivváácchh.. JJssmmee nnaa
ttoo mmyy kkoommuunniissttéé ppřřiipprraavveennii?? PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

Jak mluvit s dětmi o válce
Poslední dny jsou zraky všech

upřené na Ukrajinu. Obrazů hoří-
cích domů, vojenské techniky,
mrtvých lidí i zvířat jsou plná
média. Na veřejném osvětlení se
třepotají modrožluté vlajky,
návštěvy, které k nám chodí,
nemluví o ničem jiném. Je to
obrovský nápor na nervy. Každý
večer uléhám se strachem,
o kolik horší bude ten další den.
Člověk ale tomu tlaku nemůže
podléhat zcela. Doma malé děti
očekávají pozornost, zábavu,
smích a bezstarostné dětství,
které jsme jim v duchu slibovali,
když jsme je poprvé drželi
v náručí. V naší rodině válka není
tabu. Účastníme se různých piet-
ních aktů, pečujeme o pomníčky
a u toho si povídáme. Dítko ještě
není školou povinné, a ačkoliv
nerozumí úplně všemu, co říkám,
chápe mnohé. Chápe, že někdy,
když se lidé nechtějí kamarádit,
začnou se pošťuchovat, podrážet
si nohy, strkat do sebe a když se
včas neudobří, může z toho být
válka. V té pak lidé utíkají
z domova, někteří musí bojovat,
jiní se schovávat a někteří umřou.
A těm pak chodíme s kytkou na
hrob, aby se nezapomnělo nejen
na ně, ale hlavně na to, že se
perou jenom hlupáci, že násilí
plodí násilí a válka je hloupost. 

»Putin je blbej,« řeklo mi šes-
tileté dítě trochu šeptem, ale
zároveň jakoby vítězně cestou

ze školky. »Co to znamená?«
zeptala jsem se překvapeně.
»No, že sem přijede celá Ukra-
jina.« - »Jak to myslíš?« - »To
nevím.« A tak začala naše dis-
kuze o současné situaci, o které
jsme doposud neměli důvod
mluvit. Jenže děti sají informa-
ce jako houby a samozřejmě si
je vzájemně sdělují. 

Věděly to i paní učitelky,
které nás dopředu varovaly:
»Vážení rodiče, v naší mateřské
škole máme děti různých národ-
ností. Všechny děti se společně
vzdělávají, hrají si a kamarádí
spolu. Prosím, nedopusťte, aby
současná válečná krize měla
dopad na jejich dětská přátel-
ství. Stačí, že jejich bezstarost-
né roky ve školce zaplnil covid.
Nepřidávejme jim další stres
a nejistotu. Myslím, že před-
školní děti ještě nepotřebují
chápat a slyšet, kolik zla může
způsobit jeden člověk a jak je
těžké se tomu ubránit. Přibližte
jim to raději pohádkami, kde se
dobro spojí proti zlu. A doufej-
me, že ve skutečnosti to skončí
jako v pohádkách...«

Žádná pohádka mě ale nena-
padla. Řekla jsem jí, jak to je.
Nebylo to pro ni vlastně nic
nového, jen to najednou ožilo.
Dlouho bylo ticho. »Umřou tam
lidi?« ozvalo se po chvíli pře-
mýšlení. »Umřou.«

Naštěstí jsem seděla v autě

vepředu, a tak neviděla, že mi
po tvářích tečou slzy. Vysvětlo-
vat dětem válku je strašné.
Nikdy bych nevěřila, že to budu
muset dělat, a upřímně musím
říct, že mi krvácelo srdce. Ujiš-
těním, že se nemusí bát, náš
rozhovor pro tuto chvíli skončil.
Moc bych si přála, aby se už

nikdy na nic podobného nepta-
la, ale také nechci, aby zůstala
dezorientovaná ve světě, kde je
válka každodenním tématem už
i dětí ve školce. Přitom mojí
největší starostí v tomhle dět-
ském věku bylo, jak daleko mi
doletí papírová vlaštovka nebo
jakou samolepku najdu ve žvý-

kačce. Ale je mi jasné, že se
k povídání o válce budeme
muset tak jako tak vrátit. 

Centrum Locika právě pro
tyto případy připravilo návod,
jak s dětmi o válce mluvit tak,
aby to mělo co nejmenší dopad
na jejich psychiku. Zde je pár
jednoduchých pravidel, která
třeba pomohou i vám. 

NNeellžžeettee jjiimm.. Poskytněte
dětem pravdivé informace,
v rozsahu úměrném jejich
věku. VVyyttvvoořřttee vvhhooddnnéé ppoodd--
mmíínnkkyy pprroo rroozzhhoovvoorr.. Je důleži-
té, aby se děti cítily v bezpečí
a v klidu. DDeejjttee dděětteemm pprroossttoorr,,
aabbyy mmoohhllyy mmlluuvviitt oo ssvvéémm ssttrraa--
cchhuu.. Řekněte jim, že jste tu pro
ně. Nespěchejte. Nezlehčujte
a nezpochybňujte jejich pocity.
Dejte dětem najevo, že chápe-
te, že to, co se děje, je matoucí
a komplikované. Řekněte jim,
že pocity, které mohou zažívat,
jsou normální reakcí na nenor-
mální situaci – válku. Pomozte
dětem vyjádřit své pocity
například hrou, kresbou nebo
formou krátké básně, povídky,
příběhu… VVyyhhnněěttee ssee sstteerreeoottyy--
ppůůmm.. Vyvarujte se škodlivých
stereotypů a generalizací. Ať už
jsou naše pocity ohledně Ruska
a Putina jakékoli, naše děti by
měly vědět, že ne všichni
Rusové jsou kvůli tomu špatní
lidé. ZZaajjíímmeejjttee ssee,, ccoo ssii oo ttoomm
vvššeemm mmyyssllíí.. Snažte se naslou-

chat, zjistěte, co už děti vědí,
co slyšely a jak se o tom dozvě-
děly. Dejte jim najevo, že jste
rádi, že s nimi o tom můžete
mluvit. Podělte se o své názory
a pocity ohledně konfliktu na
Ukrajině. Dovolte dětem, aby
vyjádřily i ony své vlastní
názory a emoce. Nenechávejte
v tom ani starší děti a dospíva-
jící. Bavte se s nimi o všem, co
v médiích vidí a slyší. UUzznneejjttee
nnáárrooččnnoosstt ssiittuuaaccee aa mměějjttee oohhllee--
ddyy.. Buďte zvlášť citliví
k dětem, které mohou být vál-
kou více zasaženy (například
mají příbuzné na Ukrajině či
v Rusku, rodiče v ozbrojených
složkách, případně mají za
sebou jiné závažné trauma). CCoo
jjeeššttěě ppoommááhháá?? Ukažte dětem
příklady lidí a organizací, kteří
pomáhají. Mluvte o příbězích
lidí, kteří válku zažili a tuto
zkušenost dobře zvládli. Spo-
lečně zkuste vymyslet způsob,
jak se můžete zapojit i vy. Pod-
porujte soucit a další důležité
hodnoty. NNeezzaappoommíínneejjttee ppeeččoo--
vvaatt ii oo sseebbee.. AAkkttiivvnněě vvyyhhlleeddáá--
vveejjttee ssppoolluu ss dděěttmmii ppoozziittiivvnníí
zzáážžiittkkyy.. PPaammaattuujjttee,, žžee ssppoolleeččnnéé
ssddíílleenníí,, vvzzáájjeemmnnáá ppooddppoorraa,,
kkoonnttaakktt aa ppřřííkkllaaddyy ddoobbrréé pprraaxxee
jjssoouu nneejjlleeppššíímm zzppůůssoobbeemm,, jjaakk
zzvvllááddnnoouutt nnáárrooččnnéé aa nneeččeekkaannéé
ssiittuuaaccee..

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,,
mmáámmaa

8. BŘEZNA 2022

na úterý VIZE mladých
Tři komunisté v KPRF

ZZaattíímmccoo ssee vveeddeenníí KKoommuunniissttiicckkéé ssttrraannyy
RRuusskkéé ffeeddeerraaccee ((KKPPRRFF)) vvyyjjááddřřiilloo pprroo ppoodd--
ppoorruu vvppáádduu rruusskkýýcchh vvoojjsskk nnaa UUkkrraajjiinnuu 2244..
úúnnoorraa 22002222,, nnaaššllii ssee vv řřaaddáácchh KKPPRRFF ttřřii
ppoossllaannccii,, kktteeřříí tteennttoo kkrrookk vveeřřeejjnněě ooddssoouuddiillii..
JJeejjiicchh ooddvvaahhuu ii kkoonnzziisstteennttnníí aannttiiiimmppeerriiaalliiss--
ttiicckkýý aa mmíírroovvýý ppoossttoojj,, kktteerrýý jjee kkoommuunniissttůůmm
vvllaassttnníí,, jjee ttřřeebbaa oocceenniitt.. 

Drazí přátelé, je smutné sledovat, co se
děje kolem Ukrajiny, a bolí mě na duši,
když si představím, kam může náš svět
a celý světový řád sklouznout… Nejprve
bych rád poznamenal, že jsme ratifikovali
uznání lidových republik DNR a LNR.
Celých osm let si světové společenství
nevšimlo probíhající genocidy národů těch-
to regionů, západní média si nevšimla bez-
práví, porušování principů demokracie
a lidských práv obecně. Nej-
horší na tom je, že samotné
vedení Ukrajiny nad tím zaví-
ralo oči. Potřebovali jsme
uznání nezávislosti republik
DPR a LPR, abychom je
ochránili před úplným vyhla-
zením. Zdálo se, že by se tak
mohla rozvinout možnost
pokračování v jednání a hle-
dání nových kompromisů. 

K mé velké lítosti měla
celá kampaň za uznání DPR
a LPR zcela jiný záměr
a plán, který byl zpočátku
skrytý, a v důsledku toho
jsme skončili ve stavu totální konfrontace
a války mezi těmito dvěma státy. Neměli
jsme dostatek zdrženlivosti ani politické
vůle, abychom se po uznání republik DLR
a LPR pokusili nadále pokojně získávat
zpět své pozice. Rozhodovalo se o »denaci-
fikaci« a »demilitarizaci« vždy výhradně
vojenskými prostředky? Odsuzuji jakékoli
radikální nacionalistické hnutí, neuznávám
genocidu, devastaci a bezpráví. Ale stejně
tak nesnáším válku a vojenské řešení pro-

blémů. Neříkám to jako vnější pozorovatel
nebo politik, ale jako přímý účastník
podobných, velmi nedávných událostí
v ruských dějinách. Je velmi bolestivé ztra-
tit kolegy, obyčejné mladé a nadějné kluky.
Je velmi bolestivé dívat se do očí jejich
rodičů, dětí a blízkých. Odsuzuji neopod-
statněnou strategii Západu, jejich politiku
dvojího metru, prosazování vlastních zájmů
změnou legitimní vlády v zemích, které se
jim nelíbí, zabírání nových území pod
falešnými hesly obrany demokracie. Rov-
něž odsuzuji vedení Ruska, které začalo
používat stejné metody dvojího metru. 

Pod záštitou uznání DPR a LPR byly
ukryty plány na rozpoutání totální války
s naším nejbližším sousedem. Dnes probíhá
válka mezi dvěma spřátelenými národy,

jejichž vůdcům bohužel chyběl rozum
i vůle vyhnout se konfrontaci. A je to i naše
chyba. Nenašli jsme správná slova, nenašli
jsme správné řešení. Myslím tím rok 2014,
kdy ještě bylo možné vyřešit konflikt smír-
nou cestou. Je smutné přiznat, že dnes se
všechny války na světě odehrávají v zájmu
obchodních elit uvnitř států. Jsme svědky
krize světového řádu i současného způsobu
života. Vzhledem k současné situaci a vzni-
kající situaci mezi Ruskem a Ukrajinou

jsem přesvědčen, že vývoj konfrontace je
v rukou třetích stran. Kdo má z této války
největší prospěch? Jsem přesvědčen, že ani
národy Ruska, ani národy Ukrajiny takovou
válku nepotřebují... Každý národ by měl
mít právo na sebeurčení, na svobodu
volby…

VVjjaaččeessllaavv MMAARRCCHHAAJJEEVV,, ppoossllaanneecc
rruusskkéé SSttááttnníí dduummyy zzaa KKPPRRFF

Jsem přesvědčen, že válka musí být oka-
mžitě zastavena. Když jsem hlasoval pro
uznání Doněcké lidové republiky a Luhan-
ské lidové republiky, hlasoval jsem pro mír,
ne pro válku. Chtěl jsem, aby se Rusko
stalo štítem, aby nebyl bombardován Don-
bas, ne, aby byl bombardován Kyjev. 

MMiicchhaall MMAATTVVEEJJEEVV,, ppoossllaanneecc rruusskkéé
SSttááttnníí dduummyy zzaa KKPPRRFF

Když jsem se doslechl o začátku roz-
sáhlých bojů na Ukrajině, byl jsem šoko-
ván. Jako ruský intelektuál jsem přesvěd-
čen, že vojenská síla by měla být v poli-
tice použita pouze jako úplně poslední
možnost. Všichni seriózní odborníci
tvrdí, že rozsáhlé vojenské operace na
Ukrajině nebudou vůbec jednoduché. Je
mi opravdu líto lidských životů – našich
i cizích.  Je pravda, že Ukrajina, i když
pomalu tak ale směřovala k NATO,
zatímco Západ do ní pumpoval zbraně.
Ukrajinští radikálové by se dříve nebo
později nejspíš pokusili násilím získat
zpět část Donbasu a možná i Krym. Ale
zda by se to skutečně stalo, je otázka, na

kterou nedostaneme odpověď, protože his-
torie nezná kdyby. Kdo ví, kolik let, ale
spíše desetiletí, uplyne, než budou obnove-
ny přátelské vztahy mezi našimi národy.
Zkušenosti z České republiky jsou toho pří-
kladem. Ne náhodou naše počínání na
Ukrajině odsoudil český prezident Miloš
Zeman, který byl vždy považován za pro-
ruského. OOlleegg SSMMOOLLIINN,, ppoossllaanneecc rruusskkéé

SSttááttnníí dduummyy zzaa KKPPRRFF
PPŘŘEEKKLLAADD -- ((pppp))



Inspirace v dialogu 1122

Družstvo DLA - jeden příběh se šťastným koncem
Rozhovor s Evou Krtkovou, předsedkyní Družstva DLA

O devadesátých letech se v poslední
době mluví díky populárnímu detektiv-
nímu seriálu, který popisuje skutečné
kriminální kauzy. Zvýšená kriminalita
probíhala ve stínu ekonomického
majetkového převratu, který započal
v listopadu 1989 a vrcholil kupónovou
privatizací. Čeští občané si mohli kou-
pit kupónovou knížku a s tou dále
nakládat. Moje babička a děda v době
kupónové privatizace vložili své kupó-
nové knížky do investičního fondu,
jehož vznik aktivně podporovali členo-
vé KSČM. Později z tohoto fondu
vzniklo Družstvo DLA. Podíl v tomto
družstvu mi babička odkázala ještě
před svou smrtí. Léta běžela a já sledo-
val, jak družstvo se svým střadateli
jedná slušně a velkoryse, a to i v době,
kdy vedlo soudní spor. V listopadu
2021 jsem se dostal na schůzi Družstva,
kde jsem se setkal s dlouholetou před-
sedkyní Ing. Evou Krtkovou. Využil
jsem příležitosti a požádal paní před-
sedkyni o rozhovor. Na její přání
vychází rozhovor s několikaměsíčním
zpožděním. Věřím, že tento rozhovor
může obohatit diskuzi o českém prove-
dení kupónové privatizace.
l VV lliissttooppaadduu 22002211 uukkoonnččiilloo nnaa ssvvéé
sscchhůůzzii DDrruužžssttvvoo DDLLAA ssvvoouu ttéémměěřř
1100lleettoouu lliikkvviiddaaccii.. JJaakk tteennttoo kkrrookk vvnníímmáá--
ttee jjaakkoo ddlloouuhhoolleettáá ppřřeeddsseeddkkyynněě??

S pocitem uspokojení, že se dobrá
věc podařila. Za dobrou věc přitom
považuji jak založení družstva
v r. 1998, tak rozhodnutí o jeho likvida-
ci v r. 2012 a samozřejmě i možnost
konečně ukončit likvidaci (po dlouhotr-
vajících, ale nakonec úspěšných soud-
ních sporech).
l DDrruužžssttvvoo DDLLAA zzaa ddoobbuu ssvvéé eexxiisstteenn--
ccee pprrooššlloo řřaaddoouu zzmměěnn.. OOdd aakkcciioovvéé ssppoo--
lleeččnnoossttii vvzznniikklléé ppoo kkuuppóónnoovvéé pprriivvaattiizzaa--
ccii ppřřeess ppooddíílloovvýý ffoonndd aažž ppoo DDrruužžssttvvoo..
VVyy jjssttee uu ttoohhoo bbyyllaa oodd zzaaččááttkkuu,, ccoo
ppoovvaažžuujjeettee zzaa nneejjvvěěttššíí úússppěěcchh aa ccoo nnaa--
ooppaakk zzaa pprroohhrruu??

Ta cesta byla skutečně dlouhá
a s určitými oklikami. Na začátku byl
investiční fond vzniklý za kupónové
privatizace, tedy akciová společnost,
která navíc měla určitý program – pro-
sazování zaměstnaneckého vlastnictví
ve vlastněných firmách či alespoň
jejich stabilizaci. Pak, po několika
letech, se příslušné zákony změnily,
a ty investiční fondy, které byly tzv.
samostatné (nepatřily žádné investiční
společnosti, zejm. bankovní) a nevyka-
zovaly velké obchody svých akcií, se
měly automaticky změnit na tzv. podí-
lové fondy, tj. v podstatně nesamostatné
subjekty, o nichž o všem rozhoduje
nadřízená investiční společnost. To pro
nás bylo nepřijatelné, protože bychom
ztratili jakýkoliv vliv na chování fondu
a nemohli plnit to, proč k nám členové
investovali. Hledání řešení nebylo jed-
noduché a jako nejlepší se zdála změna
právní formy – družstva, protože na ně
se zmíněná zákonná úprava nevztaho-
vala. Založili jsme tedy družstvo,
původní investiční fond vstoupil do
likvidace a členům byly vyplaceny
podíly na likvidačním zůstatku, ale sou-
časně se původní členové mohli přihlá-
sit do tohoto nově založeného družstva
a své výplaty z fondu tam převést. Této
možnosti tehdy využila cca polovina
původních členů, zatímco druhá se
nechala řádně vyplatit.
l KKddoo ppřřiiššeell ss nnááppaaddeemm vvyyttvvoořřiitt pprroo
vvllaassttnnííkkyy kkuuppóónnoovvýýcchh kknníížžeekk aakkcciioovvoouu

ssppoolleeččnnoosstt.. MMěěll tteennttoo zzáámměěrr ppooddppoorruu
KKSSČČMM??

Vytvoření investičního privatizační-
ho fondu byla poslední možnost, kterou
měl původní iniciátor, Klub samospráv-
ného lidového podnikání. Ten se aktiv-
ně zapojil do přípravy ekonomických
změn hned po listopadu 1989 a předlo-
žil vlastní plán odstátnění a privatizace,
který umožňoval nedrobit státní maje-
tek, ponechat ho ve fondu národního
jmění a pronajímat ho pracovním
kolektivům, pokud předloží smyslupl-
ný plán jeho užívání. S malými změna-
mi tento návrh získal podporu české
vlády, ale v konkurenci s kupónovou
privatizací neuspěl. Pokud jsme tedy
nechtěli úplně rezignovat na své pře-
svědčení, museli jsme se o něco poku-
sit, a v nové situaci to bylo možné jen
založením investičního privatizačního
fondu s určitým programem (ne jen jis-

totou desetinásobku pro investory,
i když ten jsme rovněž splnili). Je logic-
ké, že naše zaměření bylo v souladu
s politikou KSČM a řada členů s námi
aktivně spolupracovala. 
l JJaakkéé cceessttyy vvoolliillaa aakkcciioovváá ssppoolleeččnnoosstt
pprroo oosslloovveenníí ssttřřaaddaatteellůů aa kkoolliikk nnaakkoonneecc
mměěllaa ččlleennůů ((ččlleennsskkýýcchh ppooddííllůů))??

Byly to dost bouřlivé časy: založit
investiční fond nebylo úplně jednodu-
ché (zakládala ho vždy pouze investič-
ní společnost, a to se souhlasem orgánu,
v jejímž čele stál Tomáš Ježek jako
ministr pro správu národního majetku
a jeho privatizaci). Když už se nám (se
složením 1 mil. Kč) podařilo založit
investiční společnost, žádali jsme
o souhlas se založením fondu, což také
nějakou dobu trvalo. Mezitím bujela
reklama na stovky dalších fondů a naši
příznivci byli netrpěliví. Nábor jsme
tedy začínali se zpožděním, ale nako-
nec to nedopadlo nejhůř – v 1. vlně
jsme měli cca 21 tisíc akcionářů, jejichž
počet se po 2. vlně kupónové privatiza-
ce ještě zvýšil a prvotní majetek byl na
úrovni 490 mil. Kč. V 1. vlně jsme
navíc ještě fúzovali s několika menšími
fondy, které usoudily, že se jim nevy-
platí fungovat samostatně.
l CCoo bbyylloo vv ddoobběě kkuuppóónnoovvéé pprriivvaattiizzaa--
ccee aa ddiivvookkýýcchh 9900.. lleett nneejjttěěžžššíí pprroo ssppoo--
lleeččnnoosstt,, jjaakkoouu bbyyllaa ppřřeeddcchhůůddkkyynněě ddrruužž--
ssttvvaa DDLLAA??

Rozhodně prosazovat nějaký pro-
gram. Ona se i ta pravidla kupónové
privatizace v počátcích dost měnila 
(i náš fond se původně jmenoval Čes-
komoravská národní investiční společ-
nost; pak se změnil příslušný zákon
a vymezil, že »společnost« je to, co
fond zakládá, zatímco subjekt, který
drží akcie firem, se musí jmenovat
»fond«, takže jsme se cca po roce
museli přejmenovat). V počátcích rov-
něž nebyla stanovena pravidla, jak bude
vypadat vliv držitelů akcií v privatizo-
vaných podnicích, až následně se muse-
ly dodržovat limity % akcií jedné firmy
a % majetku fondu investovaného do
jedné firmy. No a ohromným problé-
mem počátečních období, kterému
osobně říkám 3. vlna kupónové privati-
zace, bylo chování investorů v někte-
rých firmách. Jakmile získali určité
procento akcií, prosadili změnu v obsa-

zení orgánů (a jejich odměny) a větši-
nou i firemního vedení a jednali s vědo-
mím, že brzy může být všechno jinak.
l JJaakkýý vvzzttaahh ppaannoovvaall zzaa ddoobbuu eexxiisstteenn--
ccee aakkcciioovvéé ssppoolleeččnnoossttii,, ffoonndduu aa nnaakkoo--
nneecc ddrruužžssttvvaa mmeezzii řřaaddoovvýýmmii ččlleennyy
aa vveeddeenníímm?? JJaakk pprroobbííhhaallaa kkoommuunniikkaaccee??

Tak na tohle vzpomínám moc ráda.
Už nábor do fondu probíhal spíše zdola,
roznášením letáků a jednáním s lidmi
než inzeráty či billboardy. Řada náborá-
řů byla nesmírně aktivní a dodnes
máme členy především z oblastí, kde
tito náboráři fungovali. S těmi nejaktiv-
nějšími jsme spolupracovali trvale –
byli to tzv. »regionální zmocněnci«,
kteří měli trvalý kontakt s členy, a přes
ně probíhala hlavní komunikace. Pora-
dy regionálních zmocněnců se konaly
několikrát ročně a nezapomenu na
jednu z počátečních. Tehdy jsme již
měli akcie podniků, do nichž fond inve-
stoval (cca 400) a v těchto podnicích se
měly konat ustavující valné hromady,
na nichž se přijímaly nové stanovy. Náš
právník na poradě regionálních zmoc-
něnců rozdal vzorové stanovy a per-
fektně nás vyškolil. Protože jsme tehdy
měli akcie mnoha podniků, na některé
valné hromady jsme vysílali i naše
zmocněnce. A ti na nich díky uvedené-
mu proškolení tak zářili, že byli zvoleni
do orgánů těchto firem, i když zastupo-
vali třeba jen mizivé procento akcií.

l LLoonnii nnaa lliissttooppaaddoovvéé sscchhůůzzii bbyylloo
sscchhvváálleennoo vvyyppllaacceenníí ččlleennsskkýýcchh ppooddííllůů..
TToo jjee zzaajjiissttéé úússppěěcchh ppoo 1100 lleetteecchh lliikkvvii--
ddaaccee,, kktteerráá bbyyllaa ppoozznnaammeennáánnaa ssoouuddnníímm
ssppoorreemm.. VV jjaakkéé vvýýššii aa jjaakk bbuuddoouu ppooddííllyy
vvyyppllaacceennyy??

Když se to vezme kolem a kolem, je
to úspěch. Do likvidace jsme vstupova-
li v r. 2012 s přesvědčením, že se poda-
ří ji ukončit do 2 let. V létě 2014 byla
skutečně svolána členská schůze
k ukončení likvidace a výplatě likvi-
dačního zůstatku – přesná částka teh-
dejší výplaty však byla vázána na reali-
zaci kupní smlouvy na vlastněné nemo-
vitosti, která byla teprve dojednávána.
Těsně před termínem konání schůze
však započal první ze zmíněných soud-
ních sporů, po němž následovaly dva
další. Likvidaci tak nebylo možno
ukončit, ale to se v podstatě ukázalo
jako výhoda. Po dva roky jsme ještě

čerpali nájemné z uvedených nemovi-
tostí a rovněž jejich následný prodej byl
mnohem výhodnější, než jsme původně
očekávali. No a díky výhře ve všech
soudních sporech je nynější výplata
členům dokonce mírně nad úrovní,
která se předpokládala v r. 2017, a to
přesto, že jsme museli (velmi úsporně)
vést hlavní agendy a zachovávat činnost
družstva po celou dobu likvidace. 

Vezmeme-li v úvahu, že člen, který
s námi vydržel až do konce, zaplatil na
začátku za kupónovou knížku Kč 1000
a dostal za to akcie privatizačního
fondu a z nich roční výplaty dividend,
poté tyto akcie vložil do družstva a na
ně mu byly do vstupu družstva do likvi-
dace každoročně vypláceny podíly na
zisku a teď ve finále mu náleží podíl na
likvidačním zůstatku na úrovni 125 Kč
na podíl (přičemž průměrný počet podí-
lů na jednoho člena je kolem 90, tak to
není tak špatné, že? Opět se nabízí ona
»jistota desetinásobku«...
l ŘŘííkkááttee,, žžee nneejjssoouu zznnáámmii vvššiicchhnnii ččllee--
nnoovvéé,, rreesspp.. ppoozzůůssttaallíí ččlleennůů,, kktteeřříí mmaajjíí
pprráávvoo nnaa vvyyppllaacceenníí ččlleennsskkýýcchh ppooddííllůů..
PPookkuudd ssee mmeezzii ččtteennáářřii nnaajjddee nněěkkddoo,, kkddoo
mmáá nnáárrookk nnaa vvýýppllaattuu ččlleennsskkééhhoo ppooddíílluu,,
jjaakk ssee oo nněějj mmáá ppřřiihhlláássiitt aa jjaakkéé kkrrookkyy
mmůůžžee ppooddnniikknnoouutt??

Pokud se na nás obrátí do konce
dubna 2022 a doloží svůj nárok, prove-
deme výplatu ještě z družstva. Poté pře-

dáme příslušné peníze se seznamem
nevyplacených do soudní úschovy, kde
bude možno žádat o výplatu do doby
promlčení, tedy po dobu 10 let. Kéž by
si tento článek přečetlo těch několik set
členů, kteří se přestěhovali a neoznámi-
li nám novou adresu, či potomci zemře-
lých členů, kteří nám své dědictví zapo-
mněli ohlásit.
l TTvvrrddííttee,, žžee jjeeddnnoouu zzee ssllaabbiinn ddrruužž--
ssttvvaa bbyyllaa nnuuttnnoosstt vvyypplláácceett dděěddiiccee vvllaasstt--
nnííkkůů zz pprroossttřřeeddkkůů ddrruužžssttvvaa.. JJaakk ssee vv ttééttoo
ssoouuvviisslloossttii ddíívvááttee nnaa ddnneeššnníí ssnnaahhuu
oo oobbnnoovveenníí bbyyttoovvýýcchh ddrruužžsstteevv uurrččee--
nnýýcchh pprroo vvýýssttaavvbbuu bbyyttůů??

Ano, s odstupem času musím konsta-
tovat, že družstevní podnikání finanční-
ho charakteru je vaření v děravém
hrnci. Na začátku máte hrnec plný, ale
kterýkoliv člen má kdykoliv možnost
vystoupit, a to s výplatou podílu na
majetku. A podnikejte, když nevíte,
budete-li mít za rok či dva v hrnci 90,
50 nebo jen 25 % majetku. To se ale
týká finančního podnikání, nikoliv
bytových družstev. Osobně moc nechá-
pu snahu měnit družstva na společen-
ství vlastníků, ale soudím, že to souvisí
s celkovým vývojem. Ona se změnila
spousta věcí. Nadšení a ochota pomá-
hat dobré věci, která se tak silně proje-
vovala v počátcích našeho podnikání,
výrazně opadla. Lidé si hledí jen svého,
individualismus převažuje, zájem
o spolupráci a vzájemnou podporu
mizí. Navíc pociťuji i nové limity
kolektivního činění – domnívala jsem
se vždycky, že při nutném kolektivním
rozhodování své názory lidé projeví
v diskusi a přijme-li se pak společně
nějaké rozhodnutí, berou ho už všichni
za své. Ale v praxi stačí jeden rejpal
a dokáže podlomit ochotu lidí spolupra-
covat a narušit i ty nejušlechtilejší
záměry. A dost tomu asi nahrává
i výchova ve školách, která je zaměřena
spíše na individualismus než na koope-
raci – ale to je problém pociťovaný
v celé západní civilizaci. 
l VVýýrraazznnoouu ččáásstt ssvvééhhoo pprrooffeessnnííhhoo
žžiivvoottaa jjssttee vvěěnnoovvaallaa ssppoolleeččnněě ss ddaallššíímmii
ččlleennyy vveeddeenníí zzhhooddnnooccoovváánníí ppůůvvooddnníícchh
ffiinnaannččnníícchh vvkkllaaddůů zz kkuuppóónnoovvýýcchh kknníí--
žžeekk ddrroobbnnýýcchh ssttřřaaddaatteellůů.. VVěěřříímm,, žžee vvaaššii
pprrááccii mmnnoohhoo lliiddíí oocceenniilloo.. CCoo bbyyssttee
ddooppoorruuččiillaa ddnneeššnníímm mmllaaddýýmm ččlleennůůmm
KKSSČČMM,, kktteeřříí cchhttěějjíí ppoommááhhaatt lliiddeemm
ss nníízzkkýýmmii ppřřííjjmmyy?? JJaakkoouu cceessttoouu ssee mmaajjíí
vvyyddaatt??

Nevím. Ono i to investování v době
kupónové privatizace bylo něco napros-
to odlišného, než je dnešní normální
obchodování s akciemi. A nemyslím si,
že nějaké obchodování s akciemi nebo
fond zaručených výnosů by měl být
cestou, jíž by si lidé s nízkými příjmy
mohli spořit na horší časy. Spíš je otáz-
ka, proč tu máme lidi s nízkými příjmy
a co udělat pro to, aby tato kategorie
byla co nejmenší. A družstva jsou
typem spojení lidí k dosažení společné-
ho cíle, výhodnější cestou, než by to
dokázali jednotlivci sami. A uvědomme
si, že družstva nejsou výdobytkem
minulého režimu, ale velmi úspěšně
fungovala už od poloviny 19. století.
Určitě by bylo i dnes možné podpořit
třeba družstevní a třeba i svépomocnou
bytovou výstavbu pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel třeba i v menších
obcích, založenou na podpoře obce.

PPřřiipprraavviill LLuukkáášš PPAAŘŘÍÍZZEEKK,, 
OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee

FFOOTTOO -- WWiikkiippeeddiiaa

Jak jsem se mýlil s Ukrajinou
V nedávném článku jsem popsal

důvody, proč si myslím, že Vladimir
Putin v žádném případě nezaútočí na
Ukrajinu. Ne snad proto, že bych si
myslel, že Vladimir Putin je nějaký
mírotvorce nebo bojovník proti svě-
tovému imperialismu, ale zkrátka
jsem pragmaticky vyhodnotil situaci
tak, že cena, kterou by Ruská fede-
race za případný útok zaplatila, by
byla příliš vysoká. Zmýlil jsem se.
Tedy, ne v tom, že by snad náhle ta cena neby-
la vysoká, ale v tom, jestli ji Putin zaplatí.
Rozhodl se, že mu to za to stojí. Jemu je to

totiž asi úplně jedno. Je mu jedno,
že vlastní zemi dovede na pokraj
ekonomického kolapsu. Je mu
jedno, že na Ukrajině zahynou tisí-
ce a možná desetitisíce nevinných
lidí. Nebo že se svět přiblížil ke
světové válce nejblíže za posled-
ních 60 let. Rozhodl se ji zaplatit
a totálně kašlat na následky. Špat-
ně jsem toho člověka odhadl, což
už je asi úděl levicově smýšlejících

lidí, že se snaží vidět v ostatních to lepší. Vla-
dimir Putin léta hájil národní zájmy své země.
Vytáhl ji z ekonomického kolapsu 90. let,

obnovil státní moc a vrátil Rusům ztracenou
hrdost.

Ovšem svým nedávným rozhodnutím pošpi-
nil vše dobré, čeho doposud dosáhl. Zahájil
odpornou dobyvačnou válku s cílem naplnit
starocarské imperiální ambice. Je podle mě
povinností každého dobrého komunisty tuto
akci jednoznačně odsoudit. Spustit válku, a co
víc, bratrovražednou válku proti příbuznému
slovanskému národu, je neomluvitelné. A přes-
to, že ho k tomuto kroku vedly i vnější příčiny,
tak podle mě neměl právo to udělat. Můžeme
se bavit o rozpínání amerického vlivu na
východ Evropy. Můžeme mluvit o tom, jak se

na Ukrajině vztyčují pomníky Banderovcům
a že část populace otevřeně inklinuje k fašis-
mu. Nesmíme nikdy zapomenout na utrpení
prostých lidí v donbaských regionech. Ale nic
z toho nemůže omluvit tuto invazi, ani se tyto
důvody nemůžou brát jako záminka k válce.

Nic na světě tuto invazi nedokáže omluvit. Je
to barbarský akt agrese vůči suverénní zemi
a Ruská federace se touto invazí snížila na úro-
veň USA a jeho spojenců. Hanba jim. Hanba
Putinovi! A hanba Komunistické straně Ruské
federace, jejíž vedení tuto invazi podpořilo.
Stydím se za ně.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, ččlleenn OOVV KKSSČČMM MMoosstt
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Extrémní situace často trochu pro-
čistí mezilidské vztahy. To, co v době
klidu, míru a blahobytu mohlo být
jenom drobné nedorozumění nebo
rozdíl názorů, který šlo snadno překo-
nat, to se stává propastí. No, a válka
v dojezdové vzdálenosti od místa
bydliště je, myslím, dostatečně
extrémní situace. Těžko můžeme hle-
dat kompromisy, když v Evropě hoří
jaderné elektrárny nebo se bombardu-
jí města. Zatímco se stovky tisíc ukra-
jinských civilistů snaží uprchnout do
bezpečí a naopak další desítky tisíc se
připravují na obranu své vlasti, jiní se

snaží zachovat zdání, že si vlastně za to všechno Ukrajina může
sama. Komunisté historicky stáli, nebo by podle mého měli stát, na
straně toho, kdo je slabší a kdo se brání. Také by měli vždy podpo-
rovat právo národů vydat se takovou cestou, kterou se rozhodli, a to
i v případě, že s tou cestou nesouhlasí. Když bylo agresorem NATO,
tak se nám docela dařilo tuto pozici držet. Přece jenom jsou NATO
a USA zdrojem válek a dosazování poslušných loutkových vlád.
Když ale přišla agrese z pomyslného východu, tak jsme to nějak
nezvládli. Argumenty typu, že Západ dělal léta to samé, nebo že
liberálové mlčeli, když se to dělo jinde, nijak neomlouvá to, co se
teď děje na východ od nás. Pokrytectví pravice neospravedlňuje nic.
Může za to nostalgie a vzpomínání na doby Sovětského svazu?
Neschopnost analyzovat současnou globální politiku nebo prostě
jenom fascinace vůdci putinovského tipu bez ohledu na to, jak moc
levicoví jsou? Asi nedokážu rozklíčovat, co z toho je pravda, a je mi
to asi i trochu jedno. Odsoudit ruskou agresi je nutnost. Na to by
měly navazovat kroky pomoci všem, kteří tuhle válku odskáčou.
Všechno ostatní jsou jen plané řeči, snaha vyhnout se složitým otáz-
kám, nebo dokonce pěstování pocitu, že je možné v tuto chvíli
zůstat neutrální.

Hrdina 
od Sokolova

Před 79 lety padl v bitvě u Sokolova Otakar
Jaroš. Jaroš se narodil 1. srpna 1912 v Lou-
nech. Mládí však prožil v Mělníku, kam byl
přeložen jeho otec, železniční strojvůdce, když
malému Otakarovi bylo devět měsíců. V Měl-
níku Jaroš studoval gymnázium, studium zde
ovšem neukončil a odešel studovat do Prahy,
kde úspěšně vystudoval Vyšší elektrotechnic-
kou školu v roce 1934 a následně nastoupil
základní vojenskou službu k telegrafnímu pra-
poru. Během základní vojenské služby absol-
voval poddůstojnickou a důstojnickou vojen-
skou školu a po dokončení služby v roce 1936
zůstal v armádě jako voják z povolání v hod-
nosti podporučíka. Rok nato byl Jaroš povýšen
na poručíka. 

Jaroš sloužil u praporu v Prešově až do roz-
puštění československé armády po obsazení
Československé republiky nacistickým
Německem. Na krátkou dobu pracoval
v Náchodě jako pracovník telegrafního odděle-
ní poštovního úřadu, ale zanedlouho překročil
hranice do Polska, kde se formovala českoslo-
venská vojenská jednotka v zahraničí. Zde spo-
lečně s ostatními československými vojáky
pod velením Ludvíka Svobody přešel do sovět-
ské internace poté, co vojska Sovětského svazu
vstoupila na území západní Ukrajiny a Bělo-
ruska. Po napadení Sovětského svazu byl Jaroš
jmenován v roce 1941 nadporučíkem a v roce
1942 velitelem první pěší roty nově zformova-
ného 1. československého samostatného polní-

ho praporu. Na počátku roku 1943 nastupuje 
1. československý samostatný polní prapor na
frontu. 8. března zahájil wehrmacht útok na
obec Sokolovo, kterou bránila právě první rota
pod velením Jaroše. Jaroš při hrdinské obraně
Sokolova padl. Němci měli v bitvě ohromnou
početní převahu, 350 československých vojáků
se bránilo proti asi 2400 vojákům wehrmachtu
s obrněnými vozy a tanky, přesto se však čes-
koslovenským vojákům dařilo Sokolovo bránit
až do 13. března, kdy Sokolovo opustili. 

I díky oběti Otakara Jaroše byl německý
postup zpomalen. Otakar Jaroš byl in memo-
riam jmenován kapitánem a byl jako vůbec
první zahraniční voják vyznamenán nejvyšším
vyznamenáním Sovětského svazu, Zlatou
hvězdou Hrdiny Sovětského svazu. Vzpomeň-
me si dnes na kapitána Otakara Jaroše a na
všechny, kteří padli za svobodu naší vlasti.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa
FFOOTTOO -- PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

Otakar Jaroš shledává, že čas je dovršen.
Řekl: Neustoupím. Zaujal místo v připravené
kruhové obraně u kostela, chápe se protitanko-
vé pušky, míří, střílí – teď už jako řadový
voják, ale i jako velitel, který strhuje svým pří-
kladem... Rána z kanónu a dávka z tankového
kulometu, detonace a mračna prachu, kouře
a cihlové drti na chvíli zastírají bojiště. Na
Jarošově tváři je krev. Ale bije do tanků i do
pěchoty, brání, neodchází. Prsty se lepí ke

spoušti pramínkem krve stékajícím z nové
rány. Průstřel plic. Klesá, krvácí z úst a nosu,
ale s vypětím posledních sil ještě jednou zamě-
řuje a opět střílí po nejbližším tanku. Střílí tu
vůbec ještě někdo? Jaroš zasahuje tank, zasa-
huje pěšáky SS, ještě hází granát a ještě jeden,
opět zasahuje. Mrtví fašisté vyznačují cestu
k veliteli sokolovské obrany. A ještě jeden gra-
nát, protitankový. Nikdo nikdy nespočítá rány,
jimiž uniká život tohoto chrabrého českého
vojáka. Blíží se sedmá hodina večerní. Dlouhá
dávka z kulometu zasahuje velitele Sokolova,
jeho tělo mizí pod pásy tanku… Konec. Padl –
ale neustoupil. (Z Buzukluku do Prahy, Ludvík
Svoboda)

Systém, který půjčuje ženy a prodává děti
Nedávno jsem ze zvědavosti hledala obsazení »kome-

die století« S tebou mě baví svět. Na jednom filmovém
portálu jsem zabrousila do kategorie »zajímavosti«
a nestačila se divit. Najdeme tam komentář anonymního
autora, který tvrdí, že »Marie Poledňáková v jednom
z rozhovorů prozradila, jak v určitých scénách docílila
Matýskova pláče. Jeho maminka režisérce poradila, ať
mu dá polévku a ve chvíli, kdy ji bude mít v puse, ať
s ním prudce cukne. Pak že se prý rozbrečí. Vše se poda-
řilo a režisérka se nechala slyšet, že je to mnohem lepší
nápad, než použití špendlíků a podobných nesmyslů«.

Komu právě teď nevstaly vlasy hrůzou na hlavě? Zkou-
šela jsem tuto informaci ověřit, ale těžko říct, jestli z této
poznámky nečerpají všechny další servery, které se
o podobných praktikách zmiňují. Ovšem nenašla jsem
ani žádnou snahu tuto informaci vyvrátit. 

Ale to teď není důležité. Horší je to, co ve mně tato
poznámka evokovala. A to asociaci s aktuálním pořadem
Výměna manželek. Pořad, který vysílá TV Nova od roku
2005, zná asi každý. Za odměnu 100 tisíc korun si rodiny
vymění manželky a televizní kamery sledují, jak si rodi-
ny v nové situaci poradí. Téměř bezvýhradně jde o rodi-

ny s dětmi. A nikoho zřejmě nepřekvapí, že čím větší
drama se odehraje, tím vyšší sledovanost, a tím víc peněz
pro producenty pořadu. A jsou to právě děti, kdo se stává
vděčným rukojmím. Špinavé, zanedbané, v omšelém
oblečení, bez hygienických návyků, mezi mlýnskými
kameny rozhádaných rodičů, ve stresu bez maminky,
která je na hostování v jiné rodině, kde za honorář půso-
bí nevratné trauma dětem jiným. Přeháním? Vůbec ne. 

Jeden díl Výměny manželek se odehrával v panelovém
domě, ve kterém jsem vyrůstala. Člověk toho o souse-
dech ví někdy víc, než by sám chtěl. A v tomto pořadu se

dozvěděl ještě víc, než možná byla pravda. Realita
ovšem je, že děti se nemohou samy rozhodnout, zda
se podobných experimentů chtějí účastnit. Minimál-
ně se nemohou rozhodnout informovaně vzhledem
ke svému věku. Šrámy, které jim ale taková mediál-
ní prezentace může způsobit, jsou leckdy nevratné.
Vzpomeňme osudů dětských celebrit – Macaulay
Culkin alias Kevin z oblíbeného vánočního filmu
Sám doma propadl drogám, naháček z přebalu alba
Nirvany se dnes soudí kvůli propagaci pedofilie,
Matýsek ze S tebou mě baví svět se jistě také
nechlubí tím, že se posral. 

Možná se ptáte, proč se rodiny do podobných expe-
rimentů se svými dětmi pouštějí. Důvod je velmi jed-
noduchý – rodiče nemají peníze a účast v takové rea-
lity-show je vidinou snadného zbohatnutí. Že přitom
své vlastní děti vystavují mediální prostituci, která se

s nimi potáhne celý život, jim možná nedochází. 
Taková je dnešní společnost – půjčuje ženy a prodává

děti. V kapitalismu nic nového. Věřím, že i vy chcete žít
ve společnosti, kde mají rodiny dost peněz, aby se nemu-
sely propůjčovat do cirkusů. Kde mají lidé lepší věci na
práci než koukat na neštěstí druhých. Kde jsou ženy
respektovány a děti chráněny. Takový ale kapitalismus
nikdy nebude! Nikdy! Přišel by tak o to jediné, co ho drží
v chodu. A to jsou peníze. Peníze. Peníze. Peníze. Pení…

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- iilluussttrraaččnníí

Vláda změny k odpověd-
né politice, zapojení všech
slušných lidí k obnovení
demokracie, důsledné potí-
rání všeobecné korupce, té
politické obzvláště, a hlavně
vítězství sil dobra v boji

proti loupežníku Babišovi a jeho bandě nohsledů, to
bylo podstatou obsahu předvolebních slibů současné
vládní pětikoalice. 

Statisíce lidí, často i ze sociálně slabších vrstev ve
společnosti, jim dalo svůj hlas právě pro tyto prokla-
mace, a jaká je povolební realita? Zase jedno další
obludné představení, které se stalo nechtěnou vstu-
penkou pro všeobecné zchudnutí milionů občanů pro
ještě větší bohatství několika tisíc. Proč? V zahranič-
ní politice této vlády lze mluvit o koloniálním podří-
zení České republiky zájmům Euroatlantického
paktu, které de facto znamená spolufinancování
úpadkové politiky USA, která oddaluje státní bank-
rot. Zdroje získané z obrovské kořistí díky pádu

Sovětského Svazu a protosocialistických zemí už
dávno došly, nyní se kořistí na naší práci a lze očeká-
vat, že budeme kupovat dražší americký zemní plyn.
Kvůli tomu, že naše mzdy dosahují 60 % průměru
EU, ačkoliv ekonomický výkon je na 90 %, v cenách
potravin doháníme bohaté Německo, dokonce
v některých položkách jsme dražší, lze říci, že u nás
se to velkému kapitálu moc dobře žije. Místo snahy
o zlepšení postavení našich zaměstnanců chce Fialo-
va vláda jít cestou pracovních úvazků, které mají
nižší právní ochranu, jsou levnější pro zaměstnavate-
le a dlouhodobě dražší pro zaměstnance. Hájí jen
zájem velkého kapitálu, voliči z řad zaměstnanců
měli pro pětikoalici jen cenu během falešné zmanipu-
lované volební kampaně. Nadnárodní monopoly
dodatečně získají ještě více nadpráce, tak jako domá-
cí kompradorská buržoazie, která ve stínu protlačuje
svoje úzké vlastnické zájmy přes některé viditelné
politiky z pětikoalice. Pokud se podaří protlačit
zemní plyn z USA na úkor ruského, cenu zaplatí spo-
třebitel, a zisk z této operace skončí především

v USA. Nejen proto se velmi hodila ukrajinská válka.
Bude důvod zvedat armádní rozpočet, a to až na
dvojnásobek v roce 2025, tak jak tato vláda ještě před
válkou na Ukrajině zamýšlela. Zbraně se budou
kupovat jen na západě, kde největším výrobcem jsou
firmy z USA. Jak bude tato vláda plnit vlastní vládní
prohlášení, je viditelné už nyní v dalších oblastech
života země. Odmítla návrh rozpočtu předchozí
vlády, který počítal s růstem platů ve veřejném sekto-
ru, tak jako se 14 miliardami pro zdravotní pojišťov-
ny, které budou významně chybět. 

Jako první je problém udržitelné zdravotní péče,
který si vládní papaláši dovedou zaplatit ze svého,
oni sobě ještě zvedli platy, obyčejný člověk balancu-
jící na hraně svých finančních možností nikoliv. 

Další na řadě je školství, a můžeme pokračovat. Je
to logické, vždyť největší slabinou celého vládního
prohlášení je řada věcí, co si protiřečí, či dokonce jsou
nepravdy, bohužel řadu současných zásadních problé-
mů ve společnosti odsouvá, či dokonce kontraproduk-
tivně řeší. K politické moci se, myslím, bohužel dosta-

li v rámci vládní pětikoalice někteří nekompetentní
mluvkové, kteří si jen chrání vlastní omezené finanční
či klanové politické zájmy. Jeden příklad za všechny.
Cosi, co se nazývá ministr práce, lidovec Jurečka, pro
lepší zviditelnění své strany vymýšlí diskriminaci těch,
kdo před rokem 89 pracovali v řídících a silových
strukturách státu. Místo toho, aby se věnoval přede-
vším většinové diskriminaci našich pracujících vinou
dovozu levné práce, která vlastně není tak levná, když
na ní parazitují nejrůznější agentury, mafiáni a klienti. 

V naší zemi jsou den co den porušována základní
lidská práva, jako třeba právo na bydlení (viz nález
pléna Ústavního soudu, publikovaný pod č. 231/2000
Sb.), avšak vláda pětikoalice se rozhodla být vládou
aktivní intervence za lidská práva v zahraničí. 

Co takhle si nejdříve uklidit doma, a pak kritizovat
jinde? Sečteno a podtrženo. Tato vláda musí jít co
nejdříve pryč, nejlépe na ubytovnu ambasády USA,
a náš stát začít s vládou novou, která bude pracovat
s lidmi a pro lidi. MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK,, 
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Zrada na voličích i zájmech ČR

9. března si připomínáme 88 let od narození prvního člověka ve vesmíru -
Jurije Gagarina. Jurij Gagarin byl bezesporu obdivuhodnou osobností. Jeho odvaha a lid-
skost si získaly srdce milionů lidí po celém světě. Když 12. dubna 1961 vystoupal do
vesmíru, radost lidí nebrala konce. Se zatajeným dechem pak očekávali jeho návrat
i zprávy z jeho jedinečného dobrodružství. Jurij Gagarin přinesl z vesmíru mj. jasné
mírové poselství: »Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše pla-
neta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!« Stopu zanechal
kosmonaut Gagarin i v tehdejším Československu, které jako první zemi po svém návra-
tu navštívil. Jeho pomník dnes najdeme před budovou karlovarského letiště v Olšových
Vratech a jeho jméno nesou ulice ve 32 větších i menších městech. ((pppp))

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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8. března 1908 stávkovaly new-
yorské švadleny za svá práva, za
zlepšení pracovních podmínek
a konec dětské práce. 8. března
2022 my, hrdinky všedního dne,
bojujeme dále - doma u plotny
i v práci u pásu nebo počítače.
Bojujeme za sebe, děti, naše part-
nery a partnerky, za sociální spra-
vedlnost, respekt, toleranci a pře-
devším za mír. Naplňujeme tím
odkaz všech našich předchůdkyň,
z nichž mnoho v tomto boji polo-
žilo vlastní život. Vzpomeňme na
ně se slibem, že bojovat nikdy
nepřestaneme! Vyhráno totiž ještě
zdaleka není. Krásný Mezinárodní
den žen přeji nejen všem ženám,
ale i všem respektujícím mužům.
(PP)

Dnešný systém sa veľmi často
oháňa pojmami ako rodová rov-
nosť či feminizmus. Žiaľ, mnoho-

krát tieto pojmy zostávajú len na
papieri a slúžia iba ako obal zakrý-
vajúci skutočné pomery. Mrzí ma,
ako si kapitalizmus privlastnil
MDŽ a urobil z neho niečo, čím
nikdy nemal byť. Medzinárodný
deň žien bol pôvodne nazývaný
Medzinárodný deň pracujúcich
žien a od samého počiatku vyra-
stal na myšlienkach socializmu,
na myšlienkach oslobodenia ženy
od mzdového otroctva. Je igno-
rantské tvrdiť, že to boli práve
socialisti/komunisti, ktorí si tento
sviatok privlastnili, keďže boli vo
svojej podstate jeho samotným
tvorcom. MDŽ by nemalo byť
o zľavách na internetových obcho-
doch, o kupovaní kvetov a odevov,
nemalo by byť len ďalším sviat-
kom slúžiacim na obohacovanie
buržoázie. MDŽ by malo byť pre-
dovšetkým o boji za rodovú rov-

nosť na pracoviskách, o boji za
lepšie pracovné podmienky žien,
o snahe oslobodiť ženu od patriar-
chátu a vykorisťovania, vzhľadom
na to, že žijeme v dobe, kedy je
žena nútená naraz žiť v pozícii
zamestnankyne a matky, pričom
je od nej očakávané, že bude pra-
covať, ako by nemala deti a záro-
veň vychovávať deti, ako by
nemala zamestnanie. Sme svedka-
mi toho, ako si kapitalizmus pri-
vlasťnuje a aktívne zarába obrov-
ské peniaze na hnutiach smerujú-
cich k oslobodzovaniu marginali-
zovaných skupín - či už ide o raso-
vé, etnické, rodové či sexuálne
menšiny a skupiny. Profituje na
útlaku a nijako nepomáha k jeho
likvidácii. Myslím si, že je čas
vziať si svoje pokrokové sviatky
späť, vytrhnúť ich z pazúrov kapi-
tálu a prinavrátiť im ich pôvodné
hodnoty. (RG)

Mezinárodní den žen není pro
mě jen oslavou toho, že jsem žena.
V prvé řadě bychom si v tento den
měli připomínat, že ženy v naší

společnosti nemají stále stejné
postavení jako muži. Pořád ženy
na stejných pracovních pozicích
vydělávají o 22 % méně než muži.
Jsou častěji vystaveny sexuálnímu
obtěžování na pracovišti. Musí
skloubit rodinný a pracovní život
a po návratu ze zaměstnání jim tak
začíná druhá směna – starost
o domácnost a dítě. Být ženou
v dnešní kapitalistické době
v sobě nenese jen to krásné, ale
i spoustu starostí a i bohužel ne-
uznání. Proto je z mého pohledu
důležité si toto vše v tento meziná-
rodní den připomínat. ((TTHH))

Mladé komunistky kMladé komunistky k MezinárMezinárodnímu dni ženodnímu dni žen

PÍSEŇ MÍRU
(FR. BRANISLAV)

Leť, naše holubičko bílá,
a potěš všechny domovy,
aby tvá křídla všude byla
jak kvetoucí den májový.
Ať jasné slunce lidem plane
bez hrůzy válek, pohromy - 
a děti v zemi milované
dál hrát si budou pod stromy.



VYHRÁLI JSTE?
r SSPPOORRTTKKAA ((66.. 33..)) -- 11.. ttaahh:: 8 - 10 - 23 - 29 - 37 – 38, dodatkové číslo
13. 22.. ttaahh:: 15 - 30 - 38 - 42 - 47 – 48, dodatkové číslo 29. ŠŠaannccee::
821 684. 
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH DDEESSEETT ((66.. 33.. vveeččeerr)):: 2 - 5 - 19 - 20 - 21 - 26 - 28 -
31 - 33 – 36 - 39 - 40 - 45 - 47 - 50 - 52 - 64 - 70 - 73 – 78. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 783 249. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 39.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH DDEESSEETT ((77.. 33.. ppoolleeddnnee)):: 1 - 4 - 7 - 8 - 17 - 18 - 20 -
22 - 23 – 26 - 29 - 31 - 35 - 36 - 43 - 53 - 57 - 63 - 64 – 79. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 673 327. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 8.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY ((99.. ttýýddeenn)) –– SSppoorrttkkaa,, II.. ttaahh:: 1. pořadí/bez
výhry, 2./1 výhra – 844 246 Kč, 3./39 výher po 27 832 Kč, 4./2401 po
602 Kč, 5./44 588 po 108 Kč. IIII.. ttaahh:: 1./0, 2./1 – 1 000 000 Kč, 3./38
po 28 564 Kč, 4./2020 po 716 Kč, 5./38 676 po 124 Kč. ŠŠaannccee:: 1./0, 2./1
– 100 000 Kč, 3./16 po 10.000 Kč, 4./241 po 1000 Kč, 5./2338 po 100
Kč, 6./23 070 po 50 Kč. ((BBeezz zzáárruukkyy))

O play off. Dnes již jde o všechno

Duelu o vše v podání Karlo-
vých Varů a Litvínova přidává
na zajímavosti, že se bude hrát
na neutrální půdě v Chomuto-
vě. Po azylu, kam to má mno-
hem blíže tým Vervy, byli Kar-
lovarští nuceni sáhnout proto,
že jejich domovská KV Arena
se stala centrem pro pomoc
ukrajinským uprchlíkům.

Možnost hrát v Chomutově
nabídl krok Kladna, které ode-
hrálo právě na severu Čech
všechny domácí zápasy dosa-

vadní sezony kvůli rekon-
strukci vlastní haly, ale dnešní
duel odehrají Rytíři jako
domácí v O2 areně proti Spar-
tě, která tam má stabilní půso-
biště. Lepší výchozí pozici
bude mít Litvínov, který má
bod navrch a lepší bilanci ze
vzájemných utkání. Dnes tak

stačí Severočechům vyválčit
jediný bod.

»Jsme nesmírně rádi, že se
nám podařilo v neděli vyřešit
naší složitou situaci a vrátit se
do boje o předkolo play off.
Program byl nesmírně náročný.
Ale já věřím, že v sobě každý
ještě najdeme dostatek sil, aby-
chom navázali na výkon
z Plzně. Hráli jsme týmově,
bojovně, obětavě. Pokud se
takovému výkonu v úterý ales-
poň přiblížíme, tak utkání
zvládneme. Všichni víme, o co
se hraje. A chceme, aby pro nás
byla sezona co nejdelší,« uvedl
asistent karlovarského trenéra
TToommáášš MMaarriišškkaa.

Litvínovští za poslední dvě
utkání nebodovali. Hlavně
nedělní porážka s Olomoucí
(2:3) je musela mrzet, mož-
nost mít jistotu předkola byla
blízko. »Poslední zápasy jsme
hráli velice slušně, bohužel
jsme si předkolo neuhráli
a musíme to zvládnout
v posledním zápase s Karlový-

mi Vary,« prohlásil trenér
VVllaaddiimmíírr RRůůžžiiččkkaa.

Tým Motoru čelí velmi zají-
mavé výzvě. Jasně poslední
celek minulé sezony má na
čtvrtém místě bod k dobru na
Plzeň a dva body na Pardubi-
ce. Indiáni už mají odehráno,
Jihočechy tak ohrožují na
cestě přímo do čtvrtfinále jen
hráči Dynama. O jistotu však
budou hrát Českobudějovičtí
na ledě vítěze základní části
Hradce Králové. A držitel Pre-
zidentského poháru nedá kůži
lacino. ((kkoozz,, ččttkk))

Českým hokejistům se v zámořské NHL daří
ČČeesskkýý úúttooččnnííkk MMaarrttiinn NNeeččaass

ssvvoouu ddeevvááttoouu bbrraannkkoouu vv sseezzoo--
nněě rroozzhhooddll oo vvýýhhřřee hhookkeejjiissttůů
CCaarroolliinnyy nnaadd SSeeaattttlleemm 33::22
aa bbyyll vvyyhhllááššeenn pprrvvnníí hhvvěězzddoouu
zzááppaassuu.. VV nneedděěllnníícchh uuttkkáánníícchh
NNHHLL bbooddoovvaallii ttaakkéé PPaavveell
ZZaacchhaa aa FFiilliipp CChhyyttiill,, kktteeřříí aassii--
ssttoovvaallii uu vvýýhheerr ssvvýýcchh ttýýmmůů..
ZZaacchhoovvoo NNeeww JJeerrsseeyy zzddoollaalloo
SStt.. LLoouuiiss 33::22 vv pprrooddlloouužžeenníí
aa NNeeww YYoorrkk RRaannggeerrss ss CChhyyttii--
lleemm vvyyhhrráállii nnaa lleedděě WWiinnnniippeegguu
44::11..

Hokejisté Seattlu na ledě
lídra Východní konference dva-
krát vedli, Hurricanes však

dokázali v obou případech
rychle zareagovat. Na
Wennbergovu trefu odpověděl
Nino Niederreiter a po Järnkro-
kově gólu na 2:1 srovnal dvě
a půl minuty před koncem
druhé třetiny Teuvo Teräväinen.

Rozhodující moment zápasu
přišel v polovině třetí třetiny,
kdy se na brankovišti nejlépe
zorientoval Nečas, jenž si
našel vyražený puk a z otočky
prostřelil Philippa Grubauera.
Český útočník po devatenácti
zápasech ukončil dlouhé čeká-
ní na gól. »Snažil jsem se to
nepočítat, ale samozřejmě
jsem to někde vzadu v hlavě
měl. Nikdy v kariéře jsem na
gól nečekal tak dlouho, ale to
se stává. V posledních zápa-
sech jsem se cítil o něco lépe
a teď jsem tu nelichotivou sérii
konečně prolomil,« řekl
Nečas.

Hurricanes před zaplněným
hledištěm prodloužili domácí
bodovou sérii na 11 zápasů.
Nečas po utkání ocenil podpo-
ru bezmála 19 tisíc fanoušků.
»Hrát tady je neuvěřitelné.
Máme jedny z nejlepších
fanoušků v celé NHL, je
opravdu radost tu nastupovat,«
pochvaloval si rodák z Nového
Města na Moravě, jenž je s 29
body (9+20) pátým nejpro-

duktivnějším českým hokejis-
tou v NHL.

O dva body méně získal
v dosavadním průběhu sezony
Zacha. Útočník New Jersey si
v neděli vylepšil statistiky
o asistenci u rozhodující bran-
ky v duelu se St. Louis. Brněn-
ský rodák v prodloužení našel
najíždějícího obránce DDoouuggiiee--
hhoo HHaammiillttoonnaa, který forhendo-
vou kličkou trefil výhru
Devils. »Myslím, že jsem tu
situaci dobře přečetl. Viděl
jsem, že jsme na puku, tak
jsem si zkusil odskočit od brá-
nícího hráče. To se mi poved-
lo a Pavel mě pak perfektní
přihrávkou poslal do úniku,«
uvedl Hamilton.

Devils se v tabulce Východ-
ní konference posunuli na 12.
místo, na příčky zaručující
play off ale ztrácí více než
dvacet bodů a jejich šance na
proklouznutí mezi nejlepších
osm celků konference je již
pouze teoretická. Blues na
Západě i přes třetí prohru za
sebou drží třetí pozici. ((ččttkk))

PPřříímmoouu bbiittvvuu oo ppoossttuupp ddoo ppřřeeddkkoollaa
ppllaayy ooffff mmeezzii KKaarrlloovvýýmmii VVaarryy aa LLiittvvíí--
nnoovveemm nnaabbííddnnee ddnneeššnníí 6600.. kkoolloo,, kktteerréé
uuzzaavvřřee zzáákkllaaddnníí ččáásstt hhookkeejjoovvéé eexxttrraallii--

ggyy.. KK vviidděěnníí bbuuddee ii ssoouubboojj nnaa ddáállkkuu oo ppoosslleeddnníí mmííssttoo zzaajjiiššťťuujjííccíí
ppřříímmoo ččttvvrrttffiinnáállee mmeezzii ČČeesskkýýmmii BBuudděějjoovviicceemmii aa PPaarrdduubbiicceemmii,,
aallee ii zzááppaass nnaa ppoommoocc uukkrraajjiinnsskkýýmm rrooddiinnáámm pprrcchhaajjííccíímm ppřřeedd vvááll--
kkoouu ddoo ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy.. PPřřeedd zzaappllnněěnnýýmm hhlleeddiiššttěěmm OO22 aarreennyy hhoo
sseehhrraajjíí ttrraaddiiččnníí ssoouuppeeřřii KKllaaddnnoo aa SSppaarrttaa..

Litvínovský Přemysl Svoboda (vpravo) v souboji s přesilou z nedávného duelu proti Hradci Krá-
lové. Jak se jeho týmu povede dnes? FFOOTTOO –– ČČTTKK//OOnnddřřeejj HHÁÁJJEEKK

Vítězné gesto slavícího Martina Nečase FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Čtrnáct atletů na MS do Bělehradu
NNaa hhaalloovvéé mmiisstt--

rroovvssttvvíí ssvvěěttaa ddoo
BBěělleehhrraadduu ooddcceessttuu--

jjee ččttrrnnáácctt ččeesskkýýcchh aattlleettůů aa aattllee--
tteekk.. PPřřeedd ččttyyřřmmii lleettyy vv BBiirrmmiinngg--
hhaammuu jjiicchh bbyylloo oo oossmm vvííccee..
VV ttýýmmuu jjssoouu ii ččeeššttíí rreekkoorrddmmaannii
ppřřeekkáážžkkáářř PPeettrr SSvvoobbooddaa,, ččttvvrrtt--
kkaařř PPaavveell MMaasslláákk aa kkoouullaařř
TToommáášš SSttaanněěkk.. NNeejjmmllaaddššíí ččlleenn--
kkoouu vvýýpprraavvyy jjee oossmmnnááccttiilleettáá
sspprriinntteerrkkaa EEvvaa KKuubbííččkkoovváá..
DDeebbuutt vv rreepprreezzeennttaaččnníímm ddrreessuu
ččeekkáá ttřřiiaaddvvaacceettiilleettoouu vvíícceebboojjaařř--
kkuu DDoorroottuu SSkkřřiivvaannoovvoouu,, kktteerráá
nnaa zzáákkllaadděě ssvvýýcchh lleettooššnníícchh
vvýýkkoonnůů ddoossttaallaa ppoozzvváánnkkuu ddoo
ppěěttiibboojjee..

Trojnásobný halový mistr
světa Maslák pojede do srbské
metropole jako úřadující šam-

pion ze zatím posledního HMS,
které se uskutečnilo v roce 2018.
Na šampionát se kvalifikoval
díky vítězství v loňském ročníku
World Indoor Tour. Letos ale
není ani českou jedničkou,
v domácích tabulkách i na
národním šampionátu ho předčil
Patrik Šorm. Ani on nebude na
HMS chybět a individuální
závod na 400 metrů poběží také
Vít Müller. K tomu jsou pro
čtvrtkařskou štafetu v nominaci
Michal Desenský a Tadeáš Pla-
ček.

O pátou velkou halovou
medaili za sebou bude usilovat
Staněk. Úřadující halový mistr
Evropy, který bude obhajovat
bronz z Birminghamu, se však
v této sezoně potýká s problémy

se svalovým úponem bicepsu.
Příjemné vzpomínky na Běle-
hrad se pokusí oživit sedmatři-
cetiletý Svoboda, který před pěti
lety skončil na evropském šam-
pionátu v tamní hale třetí a zís-
kal svou zatím poslední velkou
medaili. Česko bude mít zastou-
pení i v ženském běhu na 60
metrů překážek, kam se díky
osobnímu rekordu dostala Hele-
na Jiranová.

Dvojnásobné zastoupení bude
mít česká výprava také na žen-
ské čtvrtce, kde se k Ladě Vond-
rové o víkendu přidala Tereza
Petržilková. Patnáctistovku
poběží finalistka olympijských
her v Tokiu Kristiina Mäki, na
osmistovku se kvalifikoval Filip
Šnejdr.

Šampionát v Bělehradě se
uskuteční od 18. do 20. března.

((zzrr))

Seemanová se vrátila a má rekord!
PPllaavvkkyynněě BBaarrbboorraa SSeeeemmaannoovváá ppřřii nnáávvrraattuu

ppoo zzrraanněěnníí zzaadd ppřřeekkoonnaallaa oo vvííkkeenndduu vv MMaarr--
sseeiillllee ččeesskkýý rreekkoorrdd vv ddooppllňňkkoovvéé ddiisscciippllíínněě
5500 mmeettrrůů mmoottýýlleekk.. VV ddlloouuhhéémm bbaazzéénnuu,,
vv nněěmmžž zzáávvooddiillaa ppoopprrvvéé oodd llooňňsskkéé oollyymmppiiáá--
ddyy,, nnaavvíícc vvee FFrraanncciiii vvyyhhrráállaa ssvvoouu hhllaavvnníí ttrraaťť
220000 mmeettrrůů vvoollnnýý zzppůůssoobb aa sskkoonnččiillaa ččttvvrrttáá nnaa
kkrraauullaařřsskkéé ssttoovvccee..

Nejlepší česká plavkyně musela kvůli zra-
nění odstoupit z prosincového mistrovství
světa v krátkém bazénu. Comeback na
mezinárodní závody se jí vydařil nad očeká-
vání. Na 50 metrů motýlek skončila třetí
v čase 26,43, čímž o šest setin vylepšila bez-
mála šest let staré národní maximum Lucie
Svěcené.

»Odjížděla jsem do Marseille s tím, že
půjde spíše o trénink. Nic moc jsem od toho
neočekávala, což je vzhledem k mé povaze
docela těžký úkol. Hned první start ale
naprosto překonal mé očekávání. Vůbec
jsem netušila, že bych mohla být něčeho
takového schopna. Mám z toho samozřejmě
obrovskou radost,« komentovala v tiskové
zprávě rekordní závod.

V kraulových disciplínách si plnila vnitřní
cíle. »Chtěla jsem 200 metrů zaplavat pod
dvě minuty a 100 metrů pod 56 vteřin.
Vůbec jsem nečekala, že to zvládnu tak hlu-
boko pod 56 vteřin,« doplnila závodnice,
která dvoustovku vyhrála za 1:59,31 a stov-
ku zvládla za 54,63. »Máme strašně moc

nových věcí, na které se můžeme zaměřit.
I díky tomu, že jsem zpátky v tréninku
a nemám žádné omezení, což je super.
Můžu se do všeho opřít,« popisovala.

Radost měla i její trenérka PPeettrraa ŠŠkkáábboovváá.
»Na konci třetího dne už bylo znát, že je tro-
chu unavená, protože po zranění ještě nemá
kondici na to závodit tři dny. Ale strašně se
mi líbilo, jak se k tomu postavila, a jak bojo-
vala až do konce. Navíc všechny její časy
jsou v této fázi sezony a hlavně po takovém
zranění velmi dobré. Samozřejmě nejvíce
nám všem vyrazila dech v závodě na 50
metrů motýlek. Věřím, že za měsíc ve
Stockholmu se ještě posune výkony dopře-
du,« řekla. ((ssppoo))
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ČESKÁ NOMINACE
r MMUUŽŽII:: Michal Desenský (štafeta 4x400 m), Pavel Maslák (400 m,
štafeta 4x400 m), Vít Müller (400 m, štafeta 4x400 m), Tadeáš Plaček
(štafeta 4x400 m), Tomáš Staněk (koule), Filip Šnejdr (800 m), Petr
Svoboda (60 m př.), Patrik Šorm (400 m, štafeta 4x400 m).
r ŽŽEENNYY:: Helena Jiranová (60 m př.), Eva Kubíčková (60 m), Kris-
tiina Mäki (1500 m), Tereza Petržilková (400 m), Dorota Skřivanová
(pětiboj), Lada Vondrová (400 m).

PROGRAM ZÁVĚREČNÉHO KOLA
r DDNNEESS:: 1177..2200 Karlovy Vary - Litvínov (ČT Sport; hraje se v Cho-
mutově), Mladá Boleslav - Třinec, Zlín - Pardubice, Liberec -  Vítko-
vice, Hradec Králové - České Budějovice, Olomouc - Kometa Brno,
Kladno - Sparta (hraje se v pražské O2 areně).

DNES NA ČT SPORT
0077..5500 Panorama 0088..2255 BBV po 25 letech 0088..3355 Volejbal (extraliga

mužů): Kladno – Karlovarsko. Z. 1100..5555 Biatlon: SP Finsko. Z 1111..4400
Archiv D 1111..5555 Běžkotoulky 1122..0055 Panorama 1122..2255 Sportovní zprávy
1133..0000 Para hokej: Česko – Slovensko. PP 1144..5500 Náš fotbal 1155..1100 Maga-
zín UEFA 1166..0000 Orientační sport: akademické MS. Z 1166..3355 S ČT sport
na vrchol aneb nová energie českého lyžování 1166..4455 Běžkotoulky 1177..0000
Hokej: Tipsport extraliga. Karlovy Vary – Litvínov. PP 2200..0055 Florbal:
Livesport Superliga. Bohemians – Sparta. PP 2222..3355 XIII. zimní para-
lympijské hry 2233..2200 Fotbal: Liga mistrů UEFA

TAKOVÉ
ZÁPASY MAJÍ

FANOUŠCI
RÁDI. 

SNAD SE
BLÝSKÁ

NA LEPŠÍ
ČASY...

AKTUÁLNÍ TABULKA
1. Hradec 55 31 8 5 11 180:114 114
2. Třinec 55 31 5 7 12 171:116 110
3. Sparta 55 26 6 6 17 199:152 96
4. Budějovice 55 26 5 4 20 165:149 92
5. Plzeň 56 24 5 9 18 167:154 91
6. Pardubice 55 21 11 5 18 170:152 90
7. Vítkovice 55 22 8 5 20 141:143 87
8. Liberec 55 24 3 8 20 140:146 86
9. Olomouc 55 19 8 4 24 131:152 77

10. Brno 55 17 10 5 23 145:161 76
11. M. Boleslav 55 21 3 6 25 126:145 75
12. Litvínov 55 18 4 8 25 151:170 70
13. K. Vary 55 18 4 7 26 157:175 69
14. Kladno 55 14 6 8 27 141:179 62
15. Zlín 55 9 6 5 35 108:184 44



Vrba a titul? Není konec, ale…

»Desetibodová mezera je už
velká. Samozřejmě máme zápas
k dobru, ale prostě to tak je.
Nemyslím si, že tak zkušená
mužstva jako Slavia a Plzeň by
si nechala takovou mezeru něja-
kým způsobem dohrát,« řekl
Vrba po duelu 24. ligového
kola.

»Hraje se ještě nadstavba
a body může ztrácet kdokoli, ale
samozřejmě je to tak, že ztráta
už pro nás není vůbec dobrá
a dohnat takový počet bodů je
hodně složité. Neříkám, že jsme
přišli o šanci na titul, ale situace

je hodně složitá. Neříkám, že je
konec,« uvedl osmapadesátiletý
rodák z Přerova.

»Narazili jsme na mužstvo,
které v Evropské konferenční
lize postoupilo mezi posledních
16 týmů. Hráli jsme s muž-
stvem, které má top formu
a v lize patří ke špičce posled-
ních pět šest let. Chtěli jsme si to
rozdat, bohužel jsme prohráli
0:2, to je realita. Pokud se bude-
me bavit o tom, kde jsme to pro-
hospodařili, tak jsou úplně jiné
zápasy než třeba tenhle,« pro-
hlásil Vrba.

Spekulovat o ohrožení své
pozice nechtěl. »Myslím si, že
o tom dokážete spekulovat dost,

tak to nechám na vás. Svůj
názor vám neřeknu,« podotkl
někdejší kouč Plzně, Machačka-
ly nebo Razgradu.

Sparta minulé dvě soutěžní
derby vyhrála, na podzim doma
v lize 1:0 a v únoru v Edenu ve
čtvrtfinále domácího poháru
2:0. »Víte, že je rozdíl, když
tady hrajete na jeden vítězný
zápas. Pohárový zápas je trošku
jiný. Tentokrát jsme museli
vyhrát, bodovat. Remíza pro nás
byla teoreticky málo. Slavia
využila toho, že hrála v domá-
cím prostředí. Potvrzuje, že je

hodně kvalitním
mužstvem. Svoji
roli zvládla, potre-
stala nás jako první
a tím byl zápas
ovlivněný,« kon-

statoval Vrba. O výhře Slavie
rozhodli Ondřej Lingr v prvním
poločase a v závěrečném nasta-
vení Ivan Schranz.

Chvála sudích
Vrbův protějšek JJiinnddřřiicchh

TTrrppiiššoovvsskkýý si nemyslí, že by
městský rival Slavie byl z boje
o titul venku. »V nadstavbě
budeme hrát mezi sebou, Sparta
se určitě o to ještě pokusí. Tenh-
le zápas nám dal výhodu, že do
nadstavby půjdeme z pozice
před Spartou. Do konce je tolik
bodů ve hře, že se toho ještě
hodně může změnit. Navíc jsme
jediní ve hře v Evropě, Sparta

zase v domácím poháru, ale tam
ji čeká jen jeden zápas, což
může potom rozhodovat. Uka-
zují svou kvalitu, mají spoustu
dobrých hráčů. Myslím si, že to
nevzdají. S Plzní máme nejlepší
výchozí pozici,« prohlásil Trpi-
šovský.

Slova chvály měl pro zahra-
niční rozhodčí, kteří zápas české
ligy pískali poprvé od května
2015. Z pozice hlavního arbitra
měl na starosti utkání Szymon
Marciniak, který například řídil
úvodní únorové osmifinále Ligy
mistrů mezi Interem Milán
a Liverpoolem. Rovněž oba jeho
asistenti i videorozhodčí byli
z Polska. 

»Kromě dlouhého prostoje
(kvůli ohni v hostujícím kotli)

měla hra určitý spád. Hrozně
k tomu přispěli rozhodčí, kteří
měli obrovský respekt. Bylo to
vidět od obou týmů. Líbilo se
mi, že i když je cizinec, byl
hrozně připravený na zápas. Už
před ním komunikoval s někte-
rými hráči, aby tolik třeba nepa-
dali a dávali si pozor na některé
zákroky,« řekl Trpišovský.

»Měl týmy načtené. Hrozně
se mi líbilo, že si všechno rozho-
dl sám. Ač bylo v zápase hodně
faulů a skrumáží v předbranko-
vých prostorech, VAR do toho
ani jednou nevstoupil. Tohle
přispělo k zápasu,« uvedl šesta-
čtyřicetiletý kouč.

S jeho názorem souhlasil
i sparťanský lodivod Vrba.
»Podle mého názoru to zvládli

velmi dobře,« dodal zkušený
trenér Letenských.

Další zranění
Derby kvůli zranění nedohrál

stoper Dávid Hancko. Po necelé
hodině hry ho vystřídal Filip
Panák, který se v závěru utkání
po své střele zpoza vápna rovněž
zranil. »U Filipa to bude střed-
nědobé zranění. Doktor, který se
na to díval po zápase, tvrdí, že je
to na 10 až 14 dní. U Hancka si
myslím, že je to nakoplé a nebu-
de to zranění na dlouhou dobu.
Víte sami, že pro fotbalistu je to
tak, že když je nakoplý, za dva
dny je zdravý. Nechci hodnotit,
jestli zítra půjde na vyšetření,
pak se může ukázat něco jiného.

V dané chvíli to spíš vypadá jen
na nakopnutí a mohl by být
k dispozici (na Jablonec). Řekl
bych ale, že ode mě je to velká
spekulace,« řekl Vrba. ((kkoozz))

TTrreennéérr PPaavveell VVrrbbaa ppřřiippuussttiill,, žžee ššaannccee
ffoottbbaalliissttůů SSppaarrttyy nnaa pprrvvnníí ttiittuull ppoo oossmmii
lleetteecchh ssee ppoo ppoorráážžccee 00::22 vv pprraažžsskkéémm lliiggoo--
vvéémm ddeerrbbyy nnaa hhřřiiššttii SSllaavviiee vvýýrraazznněě ssnníížžii--

llaa.. LLeetteennššttíí zzttrrááccíí nnaa vveeddoouuccííhhoo oobbhháájjccee ttiittuulluu aa PPllzzeeňň uužž 1100
bbooddůů,, ii kkddyyžž mmaajjíí kk ddoobbrruu zzííttřřeejjššíí ddoohhrráávvkkuu vv JJaabblloonnccii.. BBýývvaallýý
rreepprreezzeennttaaččnníí kkoouučč nneeooččeekkáávváá,, žžee »»ČČeerrvveennoobbííllíí«« ss VViikkttoorriiíí bbyy ssii
nneecchhaallii nnáásskkookk uunniikknnoouutt.. SSppaarrttaa ssii ppooddllee nněějj zzaavviinniillaa mmaannkkoo
jjiinnýýmmii zzááppaassyy nneežž ttíímm vvííkkeennddoovvýýmm..

Tuhle šanci ještě brankář Sparty Dominik Holec vyřešil, ovšem nakonec dvakrát kapituloval… FFOOTTOO –– ssppaarrttaa..cczz

Bayern chce napravit dojem z úvodního duelu
DDnneess ssee rroozzhhooddnnee oo pprrvvnníícchh

ddvvoouu ččttvvrrttffiinnaalliisstteecchh ffoottbbaalloovvéé
LLiiggyy mmiissttrrůů.. LLiivveerrppooooll bbuuddee
vv ddoommááccíí ooddvveettěě ss IInntteerreemm
MMiilláánn hháájjiitt nnaadděějjnnýý nnáásskkookk 22::00..
FFaavvoorriizzoovvaannýý BBaayyeerrnn vv MMnnii--
cchhoovvěě vvyyzzvvee SSaallccbbuurrkk,, nnaa jjeehhoožž
hhřřiiššttii vv úúvvooddnníímm oossmmiiffiinnáállee
nneeččeekkaanněě rreemmiizzoovvaall 11::11.. OObběě
uuttkkáánníí zzaaččnnoouu vvee 2211..0000..

Liverpool v polovině února
o triumfu na milánském San
Siru rozhodl v závěrečné čtvrt-
hodině. Střídající Roberto Fir-
mino otevřel skóre a chvíli nato
přidal druhý gól další útočník
Muhammad Salah.

Svěřenci trenéra JJüürrggeennaa
KKllooppppaa v sobotu zdolali West
Ham 1:0, protáhli sérii neporazi-
telnosti na 15 soutěžních utkání
a v anglické lize dál stíhají
vedoucí Manchester City.
V domácí soutěži je druhý také
Inter. Obhájce italského titulu
páteční výhrou 5:0 nad poslední
Salernitanou ukončil pětizápa-
sové čekání na vítězství.

Liverpool na svém stadionu
drží sérii 28 soutěžních duelů
bez porážky. Interu se v Anglii
vůbec nedaří, na ostrovech
»Nerazzurri« vyhráli v jedi-
ném z 16 pohárových duelů
a prohráli šest z posledních
sedmi.

»Náskok 2:0 se ve fotbale nej-
častěji ztrácí. Pokud v poločase
vedete o dva góly a myslíte, že
už máte postup v kapse, je to
začátek konce. Inter je kvalitní
tým a nepřijedou jako turisté,«
řekl Klopp na tiskové konferen-
ci.

»Nepotřebujeme extra moti-
vaci, jedeme na Anfield a čeká
nás zápas Ligy mistrů. Začíná-
me s handicapem, ale chceme
vidět výkon hodný Interu,«
uvedl asistent trenéra milán-
ského týmu MMaassssiimmiilliiaannoo FFaarr--
rriiss.

Salcburk v úvodním únoro-
vém souboji rakouského
a německého šampiona sahal po
senzačním vítězství, na vedoucí

branku Chikwubuikea Adamua
ale v poslední minutě odpověděl
Kingsley Coman.

Bayern může před odvetou
povzbudit i domácí forma. Mni-
chovský gigant na podzim ve
skupině porazil Dynamo Kyjev
5:0, Benficu Lisabon 5:2 a Bar-
celonu 3:0. Tým kouče Juliana
Nagelsmanna v Allianz Areně
zvítězil v 11 z posledních 12
duelů Ligy mistrů.

»Potřebujeme a chceme
postoupit. Pokud to zvládneme,
může být tahle sezona úspěšná.
Jestli vypadneme v osmifinále,
tak to samozřejmě pro Bayern
dobrá sezóna nebude. O to se ale
nebojím, vypadá to dobře,«
uvedl útočník Bayernu TThhoommaass
MMüülllleerr.

»Pořád si věříme. Jsme mladí,
máme dost sil a můžeme s nimi
držet krok i v Mnichově. Doká-
žeme porazit jakéhokoliv soupe-
ře,« prohlásil útočník Salcburku
KKaarriimm AAddeeyyeemmii, který je odcho-
vancem Bayernu. ((ččttkk))Brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer na včerejším tréninku FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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ZAHRANIČNÍ ROZHODČÍ
BYLI OZDOBOU DERBY.

A PŘÍKLADEM PRO
NAŠE SUDÍ.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY –– 2244.. kkoolloo:: Slavia – Sparta 2:0, Jablonec – Hradec
Králové 1:1, Mladá Boleslav – Karviná 1:0, Teplice – Slovácko 0:1,
Zlín – Plzeň 1:2, Olomouc – Bohemians 1905 0:0, Pardubice – České
Budějovice 3:3, Ostrava – Liberec 1:1.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1122 -- Almási (Ostrava), Jurečka (Slovácko), 1111 -- Beaugu-
el (Plzeň), Lingr, 99 -- Kuchta (oba Slavia), Bassey (České Budějovice),
Ewerton (Mladá Boleslav), 88 -- J. Rada (Hradec Králové), Schranz (Sla-
via), 77 -- Pešek, Pulkrab (oba Sparta), Jiří Klíma, Kuzmanovič (oba
Ostrava), 66 -- Čvančara, Hložek (oba Sparta), Hála, Chytil (oba Olo-
mouc), Poznar, Tkáč (oba Zlín), Milan Škoda (Mladá Boleslav), Puškáč
(Bohemians 1905).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 99 -- Staněk (Plzeň), 88 -- Mandous (Slavia),
77 -- Nguyen (Slovácko), 66 -- Nita (Sparta), Fendrich (Hradec Králové),
Rakovan (Zlín), Macík (Olomouc), Šeda (Mladá Boleslav), 55 -- O. Kolář
(Slavia), 44 -- Knobloch (Liberec), Hanuš (Jablonec), Laštůvka (Ostrava),
Grigar (Teplice).
r KKAARRTTYY:: Ve 24. kole udělili sudí 36 žlutých karet a žádnou červe-
nou. Celkem od počátku ligy tak padlo 1128 ŽK a 39 ČK.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO -- ssoobboottaa 1122.. bbřřeezznnaa:: 1155..0000 Hradec Králové - Zlín,
Bohemians 1905 - Mladá Boleslav, Slovácko - Ostrava, 1188..0000 Plzeň –
Teplice, nneedděěllee 1133.. bbřřeezznnaa:: 1155..0000 České Budějovice - Jablonec, Liberec
- Slavia, Karviná - Olomouc, 1188..0000 Sparta - Pardubice. ((ssppoo))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Valeš

Hovorka

Cicilia Almási

CaduBah

JurečkaLingr Conde

Beauguel

Kubala

IDEÁLNÍ SESTAVA 24. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

David Hovorka
Slávistický fotbalista prožil

přesně takový návrat na trávníky,
jaký si představoval. Osmadvace-
tiletý obránce naskočil poprvé od
loňského ledna a vážného zraně-

ní kolena a rovnou do pražského derby se
Spartou. Chvíli si musel zvykat zpět na zápa-
sové tempo, kolem 30. minuty se fyzicky trá-
pil, ale šlágr 24. ligového kola zvládl a pomohl k čistému kontu
a výhře 2:0. »Skvělý pocit, tak nějak jsem si to i představoval. Ale
musel jsem se vracet do reality, protože po 13 měsících to nebylo
úplně jednoduché. Chci poděkovat klukům, strašně mi pomohli,«
řekl pro klubovou televizi Hovorka. »Klub se za mě postavil, dal mi
čas na regeneraci, zprostředkovali mi operaci v Německu. Chtěl
bych poděkovat všem, co mi pomohli,« doplnil. O tom, že nastoupí,
se rozhodlo ve středu. Ve stoperské dvojici nahradil zraněného Tara-
se Kačarabu. »Celkově to tak nějak vyplynulo. I podle mého rekon-
valescenčního programu. Už jsem byl i s kluky v kabině, postupně
jsem se připravoval na tréninku. Byl jsem víc a víc v tom drilu, s tre-
néry jsme se o tom bavili, jak jsem na tom. A já pak řekl, že do toho
jdu, takže to vyšlo,« pochvaloval si Hovorka. ((ssppoo))

HVĚZDA 24. KOLA

AKTUÁLNÍ TABULKA
1. Slavia 24 19 3 2 60:16 60
2. Plzeň 24 19 3 2 46:16 60
3. Sparta 23 15 5 3 50:26 50
4. Ostrava 24 13 7 4 50:32 46
5. Slovácko 24 14 4 6 41:25 46
6. M. Boleslav 24 9 3 12 37:38 30
7. Budějovice 24 7 8 9 33:38 29
8. Hradec Kr. 24 6 10 8 28:35 28
9. Olomouc 24 6 9 9 33:31 27

10. Liberec 23 7 6 10 22:32 27
11. Zlín 24 7 4 13 27:42 25
12. Jablonec 23 4 10 9 18:37 22
13. Bohemians 24 6 4 14 28:48 22
14. Teplice 24 6 3 15 25:40 21
15. Pardubice 23 4 8 11 27:48 20
16. Karviná 24 1 7 16 20:41 10


