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Zdravím čtenáře Haló novin u 10.
dílu BEZ OBALU v roce 2022!

Začínám být alergická na slova, že
svoboda něco stojí, nebo že bezpeč-
nost je drahá a musíme rozjet kolo
válečného zbrojení. Je mi líto každé
oběti ve všech válkách. Bez ohledu na
její národnost, barvu pleti nebo politic-
ké vyznání. Ale já jsem česká politička
a vadí mi, když se naše země stává
figurkou na světové geopolitické
šachovnici mezi USA a Ruskem. Proč
mají být čeští občané obětí tohoto
sporu? A teď z nějakého ideologického
rozhodnutí má být českým občanům
snižována životní úroveň? Na to neexi-
stuje žádný smysluplný důvod. Vždyť
my sami ještě zdaleka nedosahujeme –
ačkoliv nám to slibovali do pěti let –
úrovně Německa nebo Rakouska.
Česká vláda by měla mít v první řadě
na vědomí český zájem. Zatím však
pětikoalice funguje jako banda amaté-
rů a ignorantů, kterým je úplně jedno,
jak vše dopadne na obyvatele České
republiky. Pana Fialu, Bartoše, Raku-
šana, Černochovou, Vondru ani další to
při jejich platech bolet nebude. Ani
cenu pohonných hmot nemusí ve
svých limuzínách řešit, ale jsou tu lidé,
kteří mají podprůměrné mzdy, nízké
důchody. A ti to řešit musí.

Řešení formou dialogu
Tématem číslo jedna v uplynulém

týdnu byly jednoznačně raketově ros-
toucí ceny pohonných hmot, které se
na mnoha čerpacích stanicích vyšpl-

haly v případě benzinu i nafty nad
astronomických 50 korun za litr.
V této souvislosti si hned na úvod
vypůjčím citát slovenského ekonoma
profesora Staňka, který při hodnoce-
ní ekonomických dopadů rusko-ukra-
jinského konfliktu trefně připomíná,
že »kdo obchoduje, je bohatý, zatím-
co kdo bojuje, je chudý.« I proto
nadále vyzývám k řešení stávající
situace formou dialogu, nikoliv for-
mou zmrazení obchodních styků,

které se mnohdy týkají surovin, za
které Evropa aktuálně zkrátka nemá
alternativu. A to je bohužel něco, co
evropským lídrům, jak se zdá, zatím
vůbec nedochází. Půjčím si pro
demonstraci několik dalších údajů od
profesora Staňka. Import hliníku
a titanu z Ruska tvoří 70 až 90 % veš-
kerého importu těchto kovů do
Evropské unie, přičemž cena hliníku
na trzích vzrostla pro výrobce aut za
poslední čtyři měsíce již o 60 %. To

je skutečnost, kterou brzy pocítíme
na rostoucích cenách dopravních pro-
středků a dalším zdražování.

Nic dělat nejde?
Namísto cestování tak čím dál více

lidí bude nuceno víc a víc setrvávat
doma, kde jim ovšem i kvůli neschop-
nosti naší vlády bude hrozit to, že si
zkrátka nebudou mít čím zatopit. Za
naprostý výsměch v tomto ohledu
považuji výzvu pirátského poslance

Michálka, který chce zasadit Putinovi
zásadní ránu tím, že si lidé zkrátka
ztlumí topení, a tak se nebude spotře-
bovávat tolik ruského plynu. Další
fáze bude rada, aby přestali topit

úplně. Vítejte v Evropě 2022 v podá-
ní Pirátů a dalších fanoušků Green
Dealu. To, že pan Michálek doplnil
svou výzvu fotkou u elektrického pří-
motopu už asi ani nemá smysl
komentovat…

Zajímavé přitom je, že ve stejný
den, kdy nám předseda vlády Fiala
tvrdí, že s cenami pohonných hmot
nic dělat nejde, na čerpacích stani-
cích u našich sousedů na Slovensku
lze natankovat benzin v přepočtu za
41,5 Kč za litr a naftu dokonce za 39
korun. To, co je na Slovensku běžné,
je u nás bohužel passé. Předseda
vlády Petr Fiala je totiž zaneprázdněn
vysvětlováním toho, proč věci
nejdou. A jeho koaliční partneři od
elektrických přímotopů radí lidem,
aby si doma ztlumili topení.

KSČM přitom navrhuje jasné,
rychlé a účinné řešení!
l Zastavit obchodování s emisními
povolenkami. K tomu jsme jako
KSČM vládu vyzvali otevřeným
dopisem již před čtvrtrokem. To, že
se neobtěžovali vládní papaláši odpo-
vědět, bych jim prominula, kdyby
ovšem v této věci něco konkrétně
dělali. Čtvrt roku ovšem nehnuli ani
prstem. Přitom vyvázání se z nesmy-
slného obchodu s emisními povolen-
kami by přineslo dlouhodobé zlevně-
ní ceny energie až o 30 %.

(Pokračování na str. 2)
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Zastropovat
ceny PHM!

Z ekonomiky

MILIONY PODVYŽIVENÝCH

6

PĚTIKOALICE FUNGUJE JAKO
BANDA AMATÉRŮ A IGNORANTŮ,

KTERÝM JE ÚPLNĚ JEDNO, 
JAK VŠE DOPADNE.



Práce na obnově a oživení Hlučínského jezera, vyhledávané rekreační oblasti na Opavsku, probíhají třetím rokem. Je to
dílo blížící se k jedné miliardě korun. Spadá do ní také protipovodňová ochrana lokality. Nedávno byl zbourán starý most přes
řeku Opavu u Jilešovic, který bude nahrazen novým. Než se tak stane, je pro pěší a cyklisty otevřena obchůzná stezka a nové
lávky u jezera a přes řeku. Už teď se mnozí po ní vyšli podívat na proměny rekreačního území. TTEEXXTT aa FFOOTTOO –– LLaaddiissllaavv LLUUDDVVÍÍKK

DDoottaaccee mmiinniisstteerrssttvvaa kkuullttuurryy
nnaa aapplliikkoovvaannýý vvýýzzkkuumm aa vvýývvoojj
ppřřiinneessllyy vvýýsslleeddkkyy vvyyuužžiitteellnnéé
vv pprraaxxii.. PPrroo úúřřaadd aallee bbuuddee
oobbttíížžnnéé vvyyhhooddnnoottiitt,, jjaakkýý ppřříí--
nnooss ppooddppoorraa ppřřiinneessllaa,, pprroottoožžee
nneennaassttaavviilloo iinnddiikkááttoorryy pprroo
jjeehhoo mměěřřeenníí.. VV kkoonnttrroollnníí zzpprráá--
vvěě ttoo kkoonnssttaattoovvaall NNeejjvvyyššššíí
kkoonnttrroollnníí úúřřaadd ((NNKKÚÚ))..

Kontroloři se zaměřili na
rozdělování dotací za více než
1,6 miliardy korun v letech
2016 až 2020. Ministerstvo
v reakci na nález NKÚ uvedlo,
že nalezená pochybení byla
administrativního rázu a zajiš-
tění jejich nápravy mimo jiné
zkomplikovala epidemie
nemoci COVID-19.

Z 18 prověřovaných pro-
jektů aplikovaného výzkumu,
které ministerstvo finančně

podpořilo, jich 13 dosáhlo
všech předpokládaných
výsledků. »Celkově NKÚ
pozitivně hodnotí, že pomocí
rozdělených peněz vznikaly
výsledky využitelné v praxi,«
uvedli kontroloři. Šlo
o postupy restaurování,
nástroje pro analýzu textu
nebo software pro zpřístup-
nění historických audiovizu-
álních dat.

Jaký ekonomický a spole-
čenský přínos podpora přine-
sla, ale bude podle NKÚ pro
ministerstvo systémově obtíž-
né vyhodnotit, protože nena-
stavilo indikátory potřebné pro
hodnocení. To je přitom hlavní
smysl a základní cíl toho, proč
resort peníze na podporu
výzkumu a vývoje rozděluje,
upozorňují kontroloři. »Zpět-

ná vazba je důležitá nejen pro
zjištění přínosů realizovaných
projektů, ale i pro specifikaci
zadání dalších případných
výzev. Že nebylo žádáno
žádné hodnocení, to považuji
rozhodně za chybu,« pozna-
menal odborný mluvčí KSČM
pro oblast kultury ZZddeenněěkk ŠŠttee--
ffeekk.

Příjemci podpory, mezi
které nejčastěji patřily vysoké
školy, veřejné výzkumné insti-
tuce a státní příspěvkové orga-
nizace, měli ministerstvu kul-
tury pravidelně předkládat
dokumenty o uplatnění
výsledků svých projektů.
Podle NKÚ ale resort v letech
2019 až 2020 tyto plány nevy-
žadoval, což se změnilo až při
kontrole. V jednom případě
ministerstvo změnilo závěreč-

né hodnocení projektu v době,
kdy už byl ukončen a zhodno-
cen, vytkl NKÚ.

PPeettrraa HHrruuššoovváá z tiskového
oddělení ministerstva kultury
uvedla, že část příjemců pod-
pory plány na uplatnění
výsledků svých projektů
ministerstvu zaslala, a ty, kteří
tak neučinili, úřad v dané době
včas nevyzval k zajištění
nápravy zejména kvůli situaci
vyvolané šířením koronaviru.
Chybějící plány si po nich ale
ministerstvo vyžádalo doda-
tečně. Plány na uplatnění
výsledků pak ministerstvo
podle Hrušové využije pro
závěrečné hodnocení progra-
mu aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní
identity v prvním pololetí roku
2023. ((jjaadd))

V obchodním centru Šantovka v Olomouci chodila
včera většina zákazníků již bez respirátorů, někteří lidé je
zatím neodložili. Jejich nošení zůstává povinné už jen v hro-
madné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách. Vláda
rozhodla o zmírnění proticovidových opatření 9. března.

FFOOTTOO -- ČČTTKK//SSttaanniissllaavv HHEELLOOŇŇAA

V nemocnicích nejméně lidí
VV nneedděěllii ppřřiibbyylloo vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee
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Počet podezření na opakovanou nákazu
klesl o 30 na 431 případů. Nepatrně vzrost-
la incidence, na 100 000 obyvatel připadá
v ČR za posledních sedm dní 501 nakaže-
ných. S nákazou je v nemocnicích 1906
pacientů, nejméně od 23. ledna, vyplývá
z údajů ministerstva zdravotnictví.

Počty nakažených v mezitýdenním
srovnání zhruba od začátku února klesaly,
ale v minulém týdnu začaly růst. Výjim-
kou bylo úterý a sobota. Při celkovém
srovnání obou posledních týdnů ale počty
nových nákaz přesto klesly. Za celý minu-
lý týden jich laboratoře odhalily 53 656,
o týden dříve to bylo 54 202 případů.

Laboratoře v neděli provedly přibližně
11 000 testů, asi o 3500 méně než před
týdnem. U všech tří typů testů ale v mezi-
týdenním srovnání vzrostla pozitivita.
V případě preventivních testů bylo
pozitivních 21,4 procenta vzorků,
což je nejvíce od začátku loňského
listopadu.

Incidenční číslo je momentálně nej-
nižší v Karlovarském kraji, na 100 000
obyvatel tam za posledních sedm dní připa-
dá 345 nakažených. Pod 400 se incidence
dostala ještě v Libereckém a těsně i v Olo-
mouckém kraji. Naopak nejhůře je na tom
Plzeňský kraj s incidencí 667.

Situace v nemocnicích se zlepšovala
celý týden. V pondělí bylo s covidem hos-
pitalizováno 2515 lidí, jejich počet tak
klesl zhruba o 600. V těžkém stavu je 110

pacientů, o 57 méně než na začátku minu-
lého týdne.

Dál se snižuje zájem o očkování.
V neděli podstoupilo vakcinaci jen 189

lidí. Letos jich méně bylo pouze na Nový
rok. Většina očkovaných si přišla pro třetí
posilující dávku, naopak poprvé se necha-
lo v neděli očkovat 13 zájemců.

První případy koronaviru v České
republice se potvrdily 1. března 2020. Za
dobu trvání epidemie se v zemi prokaza-
telně nakazilo téměř 3,7 milionu lidí,
zemřelo 39 155 z nich. ((cciikk))

Kultura přínos dotací na výzkum nehodnotí

KSČM má jasné, rychlé a účinné řešení
(Dokončení ze str. 1)
l Snížit DPH u energií. Do chvíle,
než vláda nalezne dlouhodobější
řešení – chce-li ho tedy hledat – je to
ideální nástroj, jak utlumit brutální
růst cen. Proto k němu také přistoupi-
ly například vlády Španělska, Belgie,
Polska a dalších.
l Zastropování cen PHM. Dalšímu
růstu cen pohonných hmot by vláda
mohla snadno zabránit využitím
zákona o cenách a jejich zastropová-
ním ve státním podniku ČEPRO,
který vlastní čerpací stanice EuroOil.
Osobně nerozumím tomu, na co ještě
vláda čeká a proč nedošlo na zastro-
pování cen již v uplynulém týdnu,
obzvlášť v situaci, kdy cena nafty
i nadále roste. Zastropováním cen by
došlo k vytvoření konkurenčního
prostředí pro pumpaře, kteří spekula-
tivně ženou ceny paliv nahoru. Jed-
noduché řešení, které by ve svém
důsledku okamžitě alespoň trochu
ulevilo peněženkám inflací sužova-

ných Čechů. To je ale, jak se zdá,
bohužel v nedohlednu…
l Nulová sazba DPH u základních
potravin. Při inflaci, jež už v lednu
překonala 11 % a rychlosti zdražová-
ní, by vláda měla urychleně pomoct
těm, pro něž už je i nákup základních
potravin nedostupným luxusem!
l Důsledně využívat zákona
o cenách. Nedělám si iluze, že při
růstu ceny ropy si nepřihřáli svou
polívčičku i majitelé čerpacích sta-
nic. Zvláště, když se vrátím ke srov-
nání se sousedním Slovenskem.
Bohužel KSČM jako jediná upozor-
ňovala již dříve, že to není jediný pro-
blém. Přehnané marže totiž mají
i obchodní řetězce. Ty mnohdy dosa-
hují astronomických 150 %, což je
nevídaná věc. A překvapivě český
občan platí zahraničním obchodním
řetězcům v průměru téměř o polovi-
nu větší přirážku, než třeba Němec
nebo Rakušan, jejichž kupní síla je
mnohem vyšší. I tady je namístě po-

užití zákona o cenách a k tomu vládu
vyzýváme!

Best in gas prices
Dle zpráv z uplynulého týdne totiž

plánuje Evropská komise ještě letos
snížit dodávky plynu z Ruska o dvě
třetiny, přičemž realizace tohoto plánu
bude z velké části přímo na vládách
jednotlivých států. Při sledování počí-
nání, nebo spíš nečinnosti naší vlády
se tak už nyní děsím toho, co nás příš-
tí zimu čeká. Alternativou k ruskému
plynu má totiž být zkapalnělý zemní
plyn. Jeho cena za metr krychlový se
pohybuje zhruba někde na trojnásobku
ceny ruského plynu. Dá se tedy čekat,
že i příští rok budeme zase »best in gas
prices«, kdy ceny u nás porostou ve
srovnání s našimi sousedy několikaná-
sobně víc, zatímco náš premiér bude
zase jen bezradně krčit rameny. Ostat-
ně před nevýhodností odběru LNG pro
Českou republiku varují analytici
dlouhodobě, a tak bohužel řadě čes-

kých domácností hrozí, že si příští
zimu již nezatopí, jelikož na to prostě
nebudou mít. Vláda by měla přijít oka-
mžitě s plánem na to, jak chce kritic-
kou situaci s nedostatkem plynu příští
rok řešit, protože situace, kdy se lidé
strachují, zda v zimě vůbec budou mít
čím topit, prostě v roce 2022 není
v civilizovaném světě možná.

NATO na věčné časy
a nikdy jinak?

Absolutně také nerozumím rétorice
Pirátů, kteří Den vstupu České repub-
liky do NATO oslavili na sociálních
sítích konstatováním, že členství
v NATO pro nás nemá alternativu. To
jako s NATO na věčné časy a nikdy
jinak? Hodně odvážné tvrzení v sou-
časné době, když se podíváme, do jaké
situace nás členství v této organizaci
dostalo, kdy jsou suverénní evropské
státy rukojmím ve velkém geopolitic-
kém střetu USA a Ruska. Zastavení

odběru ropy Spojenými státy může
a nejspíš také bude resultovat zastave-
ním dodávek plynu, které se Ameriky
v čele s Joem Bidenem příliš nedo-
tkne, ale u nás bude znamenat další
drastické zvýšení cen energií pro lidi,
které už českou mzdou prostě nebu-
dou schopni dál platit. To mi nezní
zrovna jako situace, ve které bychom
se neměli poohlížet po alternativě,
která bude konečně znamenat ochranu
našich národních zájmů a daleko větší
neutralitu. Ale to je zřejmě pánům
Michálkům a podobným jedno, ti si
jen ztlumí přímotop, nebo si své
poslanecké kanceláře zase vytopí
počítačem při těžení bitcoinů, jako
tomu bylo už v minulosti.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ
Poznámka redakce: Pravidelnou

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

HLÁŠENÍ ZE ŠKOL PODLE ZÁKONA…
PPoovviinnnnoosstt šškkooll hhlláássiitt hhyyggiieennáámm bbllíízzkkéé kkoonnttaakkttyy žžáákkůů,, kktteeřříí

mměěllii ppoozziittiivvnníí tteesstt nnaa kkoorroonnaavviirruuss,, nneeooddppoorroovvaallaa zzáákkoonn..
Nejvyšší správní soud (NSS) včera zamítl návrh na zrušení

části opatření ministerstva zdravotnictví z konce letošního ledna,
zjistila ČTK z úřední desky. Školy předávaly seznamy dětí či
zaměstnanců škol, a to včetně některých osobních údajů - jména,
rodného čísla nebo data narození.

Návrh na zrušení části opatření podali k soudu zákonní zástup-
ci dvou školáků z Prahy - studentky gymnázia a žáka základní
školy. Opatření podle nich zasahuje do práva na informační
sebeurčení. Poukazovali také na údajný rozpor s obecným naří-
zením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Podle návrhu by rizikové kontakty mohli hlásit sami žáci,
respektive jejich zákonní zástupci. Takový postup by však byl
podle NSS zdlouhavý a komplikovaný, zatímco způsob předpo-
kládaný ministerským opatřením je legitimní a »s ohledem na
sledovaný účel zcela smysluplný«. Škola totiž disponuje všemi
potřebnými údaji.

»Napadené opatření umožňuje získat všechny údaje efektivně
- od jednoho subjektu a v co nejkratším čase, ve snadno zpraco-
vatelném formátu, nadto prostřednictvím specifických komuni-
kačních kanálů,« stojí v rozhodnutí NSS.

Děti ve školách se donedávna pravidelně testovaly na korona-
virus. Opatření školám nařizovalo v prvním kroku informovat
hygienu o pozitivním antigenním testu, v druhém kroku pak také
o blízkých kontaktech, které pak hygienici posílali do karantény.
Týkalo se to i žáků, kteří neměli žádné příznaky, což je podle
NSS pochopitelné.

»Karanténa osob, které byly v rizikovém kontaktu, představu-
je především preventivní opatření. Již z podstaty věci se tedy
bude vztahovat i na osoby, u nichž se v konečném důsledku one-
mocnění nemusí projevit,« rozhodl NSS. ((cciikk))
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U PREVENTIVNÍCH
TESTŮ REKORDNĚ

STOUPÁ POZITIVITA.



234 DĚTÍ ZACHRÁNĚNO
DDoo bbaabbyybbooxxuu vv BBrrnněě vvččeerraa nněěkkddoo ooddlloožžiill ččeerrssttvvěě nnaarroozzeennoouu

hhoollččiiččkkuu.. JJee 223344.. ddííttěětteemm ooddlloožžeennýýmm vv bbaabbyybbooxxuu..
V tiskové zprávě o tom informoval zakladatel babyboxů LLuudd--

vvííkk HHeessss. Dívka je podle lékaře na první pohled zdravá. V brněn-
ském babyboxu, který je druhý nejstarší v zemi, lidé odložili už
21 dětí.

Dívka měřila 48 centimetrů a vážila 2750 gramů. »Je stará tak
tři hodiny, nevykoupaná, jen tak utřená a v ušmudlaném triku
a punčocháčích, zabalená do bleděmodré deky, pupečník má
podvázaný provázkem, ale je na první pohled zdravá,« uvedl
podle Hesse primář novorozeneckého oddělení Nemocnice
Milosrdných bratří DDaann WWeecchhsslleerr.

Podle něj dívka dostala jméno Gábina, Hess ji ale pojmenoval
Žaneta. »Podle Žanety Dvořákové z Ústavu pro jazyk český,
která si před několika dny dala práci a napsala rozsáhlý článek,
jak jsou pojmenovávány děti z babyboxů,« objasnil Hess.

Dívka je 234. dítětem odloženým v babyboxu. Z toho bylo 128
dívek a 106 chlapců. V ČR je 81 vyhřívaných schránek pro odlo-
žení dětí. Nejstarší je v Praze z června roku 2005, kde bylo už
odloženo 29 dětí. Druhý babybox byl v Brně v listopadu téhož
roku, kam lidé dali už 21 dětí. ((cciikk))

Místopředseda Ústředního výboru KSČM Milan Krajča se včera sešel na pracovní schůzce s mimořádným a zplnomoc-
něným velvyslancem KLDR Ču Won Čolem. Předmětem jednání, u kterého byl přítomen také tajemník Velvyslanectví KLDR Ri
Kyong Son, byla mimo jiné aktuální situace na Korejském poloostrově a další rozvoj vzájemných vztahů mezi Korejskou stranou
práce a KSČM. ((zzaa)) FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO

Na odškodňování obětí
trestných činů šlo 185 milionů
ÚÚřřaadd pprroo zzaassttuuppoovváánníí ssttááttuu vvee vvěěcceecchh

mmaajjeettkkoovvýýcchh ((ÚÚZZSSVVMM)) lloonnii ooddvveeddll nnaa
úúččeett pprroo ooddšškkooddňňoovváánníí oobběěttíí ttrreessttnnýýcchh
ččiinnůů 118855 mmiilliioonnůů kkoorruunn,, ccoožž bbyylloo mmeezzii--
rrooččnněě oo ttéémměěřř 1199 mmiilliioonnůů vvííccee aa zzáárroovveeňň
ddoossuudd nneejjvvííccee..

Peníze pocházejí z prodeje majetku
pachatelů a z jejich zajištěných účtů
a ÚZSVM je převedl na zvláštní účet
ministerstva spravedlnosti sloužící pro
pomoc obětem trestných činů. V tiskové
zprávě to sdělila mluvčí úřadu MMiicchhaaeellaa
TTeessaařřoovváá.

»Naším cílem je vždy získat z prodeje
propadlého majetku co nejvíce finanč-
ních prostředků, aby poškození dostali od
viníků co nejvyšší odškodné,« uvedla

generální ředitelka ÚZSVM KKaatteeřřiinnaa
AArraajjmmuu.

Oběti mohou získat odškodnění v pří-
padech, kdy jim v důsledku trestného činu
vznikla majetková škoda nebo nemajetko-
vá újma. Kvůli tomu vznikl zvláštní účet,
na němž ministerstvo shromažďuje zapla-
cené peněžité tresty a výtěžky ze zpeněže-
ní propadlého majetku pachatelů. Část
peněz na účet odvádí právě ÚZSVM,
který prodává předměty a nemovitosti
propadlé státu z trestné činnosti.

Největší částka, která byla loni převede-
na na zvláštní účet ministerstva, pocháze-
la podle Tesařové z trestné činnosti kolem
fotovoltaických elektráren a činila 77,2
milionu korun. Provozovatel elektrárny se

spolupachateli zfalšovali dokumenty
o jejím dokončení, aby získali výhodné
dotované výkupní ceny produkované
elektřiny, uvedla mluvčí.

Zhruba devět milionů korun, které
putovaly na pomoc obětem, byly z prode-
je bytu, který propadl státu na základě
rozhodnutí soudu za podvodné vylákání
peněz od Úřadu práce ČR. Dalších 5,5
milionu korun bylo podle mluvčí
ÚZSVM zabráno společnosti, která se
dopustila krácení daně z přidané hodnoty
při obchodu s barevnými kovy a hutním
materiálem, a 4,7 milionu korun pachate-
li dotačního podvodu, který chtěl ne-
oprávněně získat peníze z evropských
fondů i ze státního rozpočtu. ((cciikk))

Na vrch Závist mezi Zbraslaví a Dolními Břežany směřují
v předjarních dnech turisté. Zdejší někdejší keltské oppidum
patří k největším u nás, svědčí o tom charakteristika terénu,
v němž jsou patrné valy a náspy. Na bývalé akropoli probíhal
archeologický výzkum, žel to, co bylo odkryto, bylo opět
zavezeno a zájemci se o životě dávných obyvatel mohou jen
domýšlet. Přitom zde vyrostlo na přelomu 6. a 5. stol. př. n. l.
exkluzivní sídliště s kamennými stavbami, téměř město.
V centru bývalé akropole byla vyzdvihnuta rozhledna se scho-
dištěm z modřínového dřeva. Rozhledna pochází z architekto-
nické kanceláře Huť architektury Martin Rajniš. ((mmhh))

FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ
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KKee zzddrraavvoottnníímmuu ppoojjiiššttěěnníí ssee vv ČČRR
rreeggiissttrroovvaalloo 115522 669922 uupprrcchhllííkkůů
zz UUkkrraajjiinnyy,, zz ttoohhoo jjee 6688 112255 dděěttíí..
ZZ ddoossppěělléé ppooppuullaaccee ttvvoořříí 8800 pprroocceenntt
žžeennyy.. NNoovviinnáářřůůmm ttoo vvččeerraa řřeekkll řřeeddii--
tteell VVššeeoobbeeccnnéé zzddrraavvoottnníí ppoojjiiššťťoovvnnyy
((VVZZPP)) ZZddeenněěkk KKaabbáátteekk.. ZZddrraavvoottnníí
ppoojjiiššttěěnníí mmoohhoouu vv ČČRR zzíísskkaatt ttii,, kktteeřříí
mmaajjíí vvíízzuumm oo ssttrrppěěnníí..

Situace je podle Kabátka v sou-
časnosti zvládnutelná a není ohrože-
na dostupnost zdravotní péče pro
české pojištěnce. Nejvíce uprchlíků
eviduje pojišťovna v Praze, zhruba
39 000. Následuje Jihomoravský
kraj (15 000) a Středočeský kraj
(14 000).

VZP vytvořila pro uprchlíky
z Ukrajiny webový formulář v ukra-
jinštině, který umožňuje vyřízení

náhradního průkazu pojištěnce onli-
ne. Průkaz jim pak přijde mailem.
»Reagujeme na naprosto bezprece-
dentní situaci,« řekl Kabátek.

Formulář je určen těm občanům
Ukrajiny, kteří již mají vízum o str-
pění. Službu mohou využít i rodiče
pro své děti. »Co se týká technické-
ho vybavení, ideální je, pokud žada-
tel má chytrý telefon. Formulář pak
může vyplnit právě tam a zhruba do
dvou dnů mu na uvedený email při-
jde Náhradní průkaz pojištěnce. Buď
si jej vytiskne, nebo uloží v telefo-
nu. Pokud žadatelé telefon nemají,
mohou si formulář vyplnit kdekoli
na počítači s připojením k internetu.
Je ale opět nutné, aby si mohli
náhradní průkaz vytisknout a nosit
ho u sebe,« dodal náměstek ředitele

VZP pro služby klientům IIvvaann DDuušš--
kkoovv.

Náhradní průkaz opravňuje k bez-
platné péči ve stejném rozsahu, jako
mají ostatní pojištěnci v ČR, není
třeba si sjednávat komerční pojiště-
ní. Doba platnosti zdravotního pojiš-
tění je shodná s platností uděleného
víza, většinou je stanovená na jeden
rok. Pokud uprchlíci nemají v ČR
zaměstnání, pojistné za ně bude hra-
dit stát.

Předseda správní rady VZP TToomm
PPhhiilliipppp (KDU-ČSL) připomněl, že
zákon, který minulý týden schválila
Sněmovna, umožní, aby měli
uprchlíci bezplatnou zdravotní péči
včetně léků 30 dní před udělením
víza o strpění. Poskytovatelé se tak
podle něj nemusí obávat, že by za

ošetření Ukrajinců nedostali od
pojišťoven zaplaceno. Ukrajinské
děti, které se v ČR narodí, budou mít
ze zákona na 60 dní pojištění u zdra-
votní pojišťovny. Podle Philippa se
předpokládá, že do té doby rodiče

dítěti vyřídí vízum a zdravotní pojiš-
tění bude pokračovat.

Kromě zajištění zdravotní péče
o uprchlíky VZP podle svého ředite-
le pracuje také na tom, aby rovno-
měrně distribuovala zátěž na zdra-
votnická zařízení. »Pracujeme na
tom, aby byla zátěž, která bude smě-

řovat zejména do primární péče,
přesměrována do nemocnic a chce-
me najít takový systém řešení, který
v žádném případě nesníží přístup
českých klientů zdravotních pojišťo-
ven ke zdravotním službám,« uvedl

Kabátek. Situace je podle
něj nyní zvládnutelná.

»VZP je připravená
v rámci svých rezerv krýt
veškeré náklady spojené
s péči o ukrajinské uprchlí-

ky,« doplnil ředitel. Na dotaz, jaké
mohou být náklady veřejného zdra-
votního pojištění na péči o Ukrajin-
ce, řekl, že pokud budou srovnatelné
s průměrnými náklady na péči o čes-
kého občana, šlo by asi o jednu až
1,5 miliardy korun za rok na
100 000 běženců. ((jjaadd))

VZP registruje téměř 153 000 uprchlíků

VZP JE PŘIPRAVENÁ
V RÁMCI SVÝCH REZERV

KRÝT VEŠKERÉ NÁKLADY.

HHllaavvnníí llííččeenníí vv ttaakkzzvvaannéé kkaauuzzee SSttookkaa,,
kktteerráá ssee ttýýkkáá ppooddeezzřřeenníí zz kkoorruuppccee nnaa rraadd--
nniiccii BBrrnnoo--ssttřřeedd,, bbuuddee uu KKrraajjsskkééhhoo ssoouudduu
vv BBrrnněě ppookkrraaččoovvaatt vv dduubbnnuu..

Březnové termíny soud kvůli zdravotní
indispozici jednoho z členů senátu odvo-
lal, řekla mluvčí soudu KKlláárraa BBeellkkoovvoovváá.
Naposledy se soud ohledně kauzy sešel
31. ledna, kdy měl původně v plánu
vyhlásit rozhodnutí. To se ale nestalo.
Podle soudu státní zastupitelství nedodalo
do spisu až 12 000 stran, soud tak bude
pokračovat v dokazování.

V případu údajného ovlivňování zaká-
zek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včet-
ně bývalého místostarosty a radního měst-
ské části Jiřího Švachuly (dříve ANO),
který byl podle obžaloby hlavou organi-
zované skupiny.

Rozhodnutí mělo v kauze zaznít 31.
ledna, předsedkyně senátu Jaroslava Bar-
tošová ale jednání odročila na 23. března
a další dva dny, dále pak na 11. dubna
a následující dva dny. Obhájci tak dostali
čas na to, aby se s nově dodanými materi-
ály mohli seznámit. Březnové termíny
nyní soud odvolal, jednaní tak bude
pokračovat v dubnových termínech.

Případem se krajský soud začal zabý-
vat v září 2020, zhruba rok a půl po poli-
cejní razii na radnici Brno-střed. Soud
vyslýchal jednotlivé obžalované, násled-
ně svědky, četly se listinné důkazy, soud
přehrával i odposlechy. Závěrečné řeči
zazněly loni v září. Soud měl rozhodnout
v polovině prosince, jednání tehdy ale
odvolal z organizačních důvodů.
V dubnu bude pokračovat dokazování,

následovat budou opět závěrečné řeči
a návrhy.

Korupce na radnici se podle státního
zastupitelství odehrávala při zadávání
veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.
Získávaly je vybrané spřátelené firmy
a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily
obvykle deset procent ceny zakázky.
Firem zúčastněných v systému bylo něko-
lik a vždy vyhrála předem vybraná, ostat-
ní podle obžaloby dělaly takzvaně křoví.
Výše úplatků podle žalobkyně dosáhla až
47 milionů korun, šlo o 27 zakázek měst-
ské části Brno-střed a o další desítky
ovlivněných zakázek na správě nemovi-
tostí městské části. Švachula vinu popírá.
Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku
od spoluobžalovaného podnikatele Sama-
na El-Talabaniho. ((cciikk))

Stoka bude až v dubnu



Po dlouhém, stresujícím dni se často
přistihnu, že sedím u láhve piva nebo
sklenice vína. Takové rituály jsou zna-
mením, že pracovní den skončil a že čas
na zábavu a relaxaci je tady. Problém je,
že pití tímto způsobem v čase nefungu-
je. Pravidelné (a nadměrné) pití je spo-
jováno s depresí a špatným spánkem
a výzkumy ukazují, že může také dlou-
hodobě zvyšovat hladinu úzkosti.

Nicméně představa, že alkohol je
relaxační, zůstává silným mýtem.
S důkazy, které naznačují, že mnoho
lidí začalo více pít během pandemie
COVID-19 jako způsob, jak se pokusit
relaxovat. Ponoření se do historie alko-
holu může nabídnout určité poznatky,
proč tento mýtus zvítězil.

V průběhu dějin se alkohol často uží-
val jako lék – a má se za to, že má
mnoho užitečných vlastností, mimo jiné
jako antiseptikum a anestetikum. Studo-
val jsem, jak alkohol užívali cestovatelé
a objevitelé v 19. a počátkem 20. stole-
tí. Studium cestovatelů může osvětlit
vědecké a lékařské chápání alkoholu,
protože v éře před klinickými zkouška-

mi vycházeli lékařští autoři z vyprávění
cestovatelů jako z důkazů o zdravotních
účincích různých potravin a nápojů.
Jejich spisy nám tedy mohou pomoci
poučit se o minulých přístupech k alko-
holu a zdraví.

Mnoho viktoriánských průzkumníků
Arktidy skutečně vypilo »hřejivou«
sklenici rumu na konci dlouhého celo-
denního sáňkování. Uváděli, že jim
pomáhá spát a relaxovat a uvolňovat
napětí. Podobně britští cestovatelé ve
východní Africe často vypili malé
množství alkoholu na konci celodenní
cesty a považovali ho za užitečný
»lék«, který jim pomáhal vypořádat se
jak s následky horečky, tak s emocio-
nálním napětím z cestování. V jednom
průvodci cestovními radami vydaném
v roce 1883 GGeeoorrggee DDoobbssoonn, hlavní
chirurg britské armády, radil, že v tep-
lém podnebí »nepřetržitou práci, jako
je práce sportovce a cestovatele, nelze
bez pomoci příležitostného a uvážlivé-
ho požívání alkoholu udržet po libo-
volnou dobu.«

Zpočátku se zdá, že alkohol působí

v malých dávkách jako stimulant, který
zrychluje tep vašeho srdce a dodává
vám více energie. Brzy však působí
jako sedativum, jež potlačuje činnost
centrálního nervového systému, což
zpomaluje vaše myšlení a reakční dobu.
Tyto účinky na zdraví byly obzvláště
důležité v medicíně na počátku 19. sto-
letí, protože někteří lékařští teoretici
viděli tělo jako systém, jenž musí být
udržován v rovnováze. A stimulanty
nebo sedativa byly považovány za důle-
žitý způsob, jak obnovit rovnováhu,
pokud se někdo necítí dobře.

Časem se tyto názory stávaly mezi
vědci a zdravotníky stále více nepopu-
lárními a byly nahrazeny teoriemi
o nemocech, ve snaze zmapovat kon-
krétnější příčiny infekcí. Například
»teorie zárodků«, která byla poprvé
navržena v roce 1861, ukázala, že
mnoho nemocí je způsobeno mikroby,
a nikoli klimatem. Podobně se britští
zdravotníci začali stále více zajímat
o roli komárů při šíření malárie. Takový
vývoj vedl k novým lékařským přístu-
pům, které se snažily předcházet nemo-
cem běžným v teplých oblastech a léčit
je. Změna přístupu lékařů k nemocem
však nebyla jediným faktorem poklesu
léčebného pití na expedicích. Rostoucí
kritika pití na expedicích byla také
důsledkem měnícího se společenského
a lékařského přístupu k alkoholu. Bylo
to z velké části kvůli hnutí za střídmost,
kampani vycházející z evangelického
křesťanství, které se snažilo odradit 
(a někdy přímo zakázat) prodej alkoho-
lu. Dokonce i ti, kteří považovali stříd-
mé pití za přijatelné, se začali obávat, že
by ve skutečnosti mohlo být v klimatic-
kých extrémech nebezpečnější.

Například Národní arktická expedice
(1875-1876) byla kritizována za vydá-
vání přídělu rumu s náznaky, že to při-
spělo k vypuknutí kurdějí, jež se údajně
v expedici projevily jako první mezi
těžkými pijáky. Taková kritika zname-
nala, že badatelé vynakládali stále větší
úsilí, aby zdůraznili, že jejich pití je
umírněné a »léčivé«. Často tak činili
tím, že pili jen určité druhy alkoholic-
kých nápojů, které podle jejich tvrzení

měly větší léčivé vlast-
nosti. Obvykle to zna-
menalo brandy, šam-
paňské nebo určité
druhy vína. Mezi zdra-
votníky však panovaly
ostré neshody ohledně
toho, které z těchto
nápojů jsou nejzdra-
vější. Mnohé z těchto
nápojů byly skutečně
považovány za léčivé
jen z toho důvodu, že
byly drahé.

Dnes se na takové
nápoje pohlíží jako na
léčivé jen zřídkakdy –
avšak obavy lékařů
z účinků různých
alkoholických nápojů
nezmizely. A podobně
jako jejich viktorián-
ské protějšky řada
současných zdravotní-
ků naznačila, že
některé druhy těchto
nápojů jsou zdravější
než jiné. Jak ukazuje
nedávný výzkum můj
a mého kolegy Kim
Walkera, stimulanty
(včetně alkoholu)
zůstaly populárním lékem pro evrop-
ské cestovatele v Africe do konce 
19. a počátku 20. století. Částečně
tomu tak bylo proto, že byly relativně
levné, snadno se podávaly a vyvoláva-
ly zřetelné účinky na mysl a tělo pijá-
ka. Věřilo se také, že napravují přetrvá-
vající přesvědčení, že teplé podnebí je
fyzicky škodlivé a psychicky depresiv-
ní. Ve stejném cestovním průvodci
z roku 1883 si Dobson stěžoval na
»depresivní účinky podnebí«, aby pod-
pořil své předepisování alkoholu. Něk-
teří cestovatelé proto považovali alko-
holické nápoje za užitečné stimulanty,
které pomáhají v boji proti těmto účin-
kům. Dokonce i ti, kteří byli proti
expedičnímu pití, stále považovali sti-

mulující nápoje za důležité, ale místo
nich předepsali »šálek voňavé kávy«.
Lékařské chápání pití se za posledních
150 let značně změnilo. Ale studium
toho, jak viktoriánští a edwardiánští
badatelé přistupovali k alkoholu, uka-
zuje také důležité kontinuity. Tehdy,
stejně jako dnes, jsou pitné praktiky
utvářeny nejen lékařskými znalostmi,
ale také kulturními postoji k různým
nápojům a prostředím, v jakém konzu-
mujeme.

Edward Armston-Sheret je absolvent
PhD na katedře zeměpisu londýnské
Royal Holloway University.

ZZ wwwwww..ccoollddttyyppee..nneett 
ppřřeelloožžiill VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Autentické fotografie a videa
v současnosti zaplavují virtuál-
ní svět a dojímají zvláště v pří-
padě před válkou utíkajících
matek s malými dětmi z Ukraji-
ny do Evropy. To nemůže
nechat žádného normálního
člověka chladným. Tím více
učitele, který se po celý život
věnoval přípravě dětí pro život.
Měl jsem často možnost učit
děti cizinců a chtěl bych se
proto věnovat svým zkušenos-
tem s nimi.

Za »socíku« jsem ve třídě
žádného »černouška« jako
žáčka neměl. Ještě tak nějakého
Slováka. Ale tehdy jsme byli
ještě společný stát, takže to pro
nás Slováci nebyly děti z cizí
země. Po »sametu« se to zásad-
ně změnilo. Nebylo to sice hned
a všude, ale já si tu změnu
prvně uvědomil, když jsem se
na konci 90. let vrátil učit na
školu v Kopidlně. Byl jsem

šokován, jakou jsem tam našel
mezi žáky směsku národů.
Místních byla ve většině tříd
menšina. Třetinu tvořili Romo-
vé, kteří se do »města duchů«
stáhli z širokého okolí. Další
byly děti rodičů volyňských
Čechů, které zpět do vlasti
tehdy pozval prezident Havel.
Přijel jich do republiky celý
vlak a část rodin obsadila jeden
z panelových domů, původně
určených pro pracovníky rekon-
struovaného a nedokončeného

a později zrušeného místního
cukrovaru. Byly mezi nimi také
děti a ty se staly žáky místní
základní školy. Děti z Ukrajiny
jsem měl možnost řadu let učit
a ve své třídě jsem jich měl
několik. Zbytek ve třídě byli
místní, zcela dezorientovaní v té
směsce národů, která se v Kopi-
dlně tehdy nově usídlila. Kopi-
dlno a děti na zdejší škole se tak
staly předobrazem stavu, který

se postupem let přenesl do dal-
ších míst v naší republice
a pokračuje do dnešních dní.

Teď myslím konkrétně na
ukrajinské děti. S těmi jsem se
potkával ve škole denně. Žáci to
byli snaživí. Chtěli se co nej-
rychleji naučit česky, aby v učení
stačili českým i romským spolu-
žákům. Přijímali rádi nabídky
pomoci učitelů a zůstávali ve
škole i odpoledne po vyučování
a rovněž časně ráno přicházeli na
doučování. Byli to ideální žáci.
Jediné, co je dokázalo vyvést
z míry, bylo, když jim někdo
nadával do »Rusáků«. To je
popadl amok a byli schopni se
i poprat. Během několika měsíců
se zařadili mezi ostatní žáky
školy a byli od nich k nerozezná-
ní. Přijímací zkoušky na střední
školy rovněž úspěšně zvládli.
Měli tam vyjednanou mimořád-
nou úlevu od zkoušky z češtiny,
kde zatím nebyli těm českým
uchazečům dostatečně schopni
konkurovat.

Později, už jako učitel-senior,
jsem se potkal se synem jedné
naší ukrajinské žákyně na škole
v Hradci Králové. Byl jsem
potěšen, jak dobře si jako matka
při výchově a vzdělávání svých
dětí vedla. Ráda vzpomínala na
kopidelnskou školu, kde získala,
jak sama uvedla, dobré základy
k životnímu uplatnění. Přiznala,
jak to pro ni bylo zpočátku těžké
zařadit se mezi ostatní děti v cizí
zemi. Je fakt, že její rodiče česky
alespoň rozuměli a prarodiče,
pokud byli s nimi, česky docela
dobře mluvili.

Mezi ostatními žáky na hra-
decké škole byl také jeden ukra-
jinský chlapec, Vasil. I on měl
podobné vlastnosti, jako měli
jeho krajané v Kopidlně. Dochá-
zel do školy i mimo vyučování
a byl jsem svědkem toho, jak ho

kolegyně doučovala angličtinu,
kterou dosud vůbec neznal. Ve
třídě byl vidět, toužil po pochva-
le a často se jí ode mne i od dal-
ších učitelů za velkou snahu,
dočkal.

Abych nevzpomínal jenom
na žáky z Ukrajiny, přidám pří-
běh chlapce Mohameda, který
se do Hradce se svými rodiči
dostal z některé arabské země.
Byl to vskutku netuctový chla-
pec. Hlásil se rád při mém
výkladu a většinou správně
odpovídal. To mě překvapilo,
a tak jsem se ho zeptal, v čem ta
jeho zvláštní aktivita je. Řekl
mi, že se učivo učí doma dopře-
du, aby mi ukázal, že je dobrý
žák. Když jsem ho však zkou-
šel u tabule, tak mlčel. Styděl
se před třídou hovořit nahlas.
Třídní učitelkou mi bylo sděle-

no, že je schopen odpovídat při
zkoušení pouze písemně. A tak
jsem mu zadal otázku a on na ni

písemně velmi správně odpově-
děl. Dostal jedničku, a to ho tak
nabudilo, že si můj předmět
zamiloval. Před koncem školní-
ho roku za mnou přišel, že se
jde rozloučit, že se s rodiči stě-
hují do USA. Podal mi ruku

a řekl: »Byl jste
můj nejlepší učitel,
jakého jsem kdy
měl. Nikdy na vás
n e z a p o m e n u …
A děkuji vám.«
Velmi mě to dojalo.
Příběh však ještě
nekončí. Někdy na
podzim stejného
roku mě v zaplně-
ném hradeckém
autobuse oslovil
chlapec a já v něm
poznal svého býva-
lého žáka Mohame-
da. Ptal jsem se ho,
co tady dělá, když
měl být s rodiči za
oceánem. Odpově-
děl, že tam pobyli
jen přes léto, a pak
se vrátili do Evro-
py, kde jim bylo
dobře. Pobyt u pří-

buzných daleko ve světě nespl-
nil jejich očekávání, a rodina
se proto vrátila zpět.  Popřál

jsem mu znovu hodně úspěchů
do života a on projevil radost,
že jsem ho poznal a hovořil
s ním jako s dospělým. Víckrát
jsme se už nepotkali a kdo ví,
jak se jeho pestrý život dál
odvíjel…

Na příbězích svých bývalých
žáků-cizinců jsem chtěl ukázat,
jak jednat jako učitel s dětmi,
které se narodily třeba tisíce
kilometrů od místa, kde dnes
žijí. Čeká podobný osud děti ute-
čenců osudem zkoušené Ukraji-
ny? Denně dnes vidíme jejich
fotografie a videa a projevujeme
lítost i solidaritu v nabídce živo-
ta v pro ně novém domově, dale-
ko od míst, kde dosud žily. Je
fakt, že dnes se na Ukrajině bez-
pečně žít nedá. Jsou to smutné
příběhy, kterých jsme svědky,
a nenechávají nikoho z nás
chladnými. Věřím, že jim nabízí-
me naději najít u nás svůj nový
domov. A že se jim stane do dal-
šího života novým domovem,
jak se tomu stalo u volyňských
Čechů před dvaceti lety, nebo
později i arabskému chlapci
Mohamedovi. Kéž se moje před-
stava naplní…

OOllddaa SSUUCCHHOORRAADDSSKKÝÝ,,
HHrraaddeecc KKrráálloovvéé
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Učil jsem děti cizinců

Jednu na cestu: Chvála alkoholu



REDAKČNÍ SLOUPEK Poučení z 15. března
Patnáctý březen si

stojí za to připomínat.
Byl dokončením
toho, co začalo
v Mnichově. Po ztrá-
tě pohraničí se repub-
lika postupně měnila
ve fašistickou. Vstup
nacistické armády
a okupace zbytku

českých zemí její fašizaci dokončil. Zača-
la doba vyšetřoven gestapa, koncentráků,
rozsudků soudců Freislerů a zabíjení nej-
lepších synů a dcer našeho lidu. Vše pod
zkříženým kolem doprovázeno zvednutou
pravou rukou a prováděno vraždícími
muži se smrtihlavem na čepici sdružený-
mi v jednotkách SS. Teprve porážka
nacistické moci nás dokázala osvobodit.
Bylo však třeba statisíců obětí osvobodi-
telů a nesmírného zubožení národů větši-
ny Evropy. Tak jako třicetiletá válka i ta
Druhá světová začala vlastně u nás, proto-
že první výstřely nepadly až 1. září
u Westerplatte, ale v předvečer 15. března
v moravském Místku, v Czajankových
kasárnách. Závazek našich údajných spo-

jenců, chránit nás, dodržen nebyl. Byli
jsme obětováni válkychtivým plánům hit-
lerovské, po světovládě toužící moci.

Už tehdy lidé však věřili v porážku
nacistů a viděli světla na »konci tunelu«.
A nejen u nás, ale ve světě doufali, že žád-
ným temným silám už nikdy nebude
dovoleno, aby usilovaly o světovládu.
Brzy se však ukázalo, že to bylo příliš
veliké přání, protože do té doby, dokud
bude existovat kapitál shromážděný

v rukou malých skupin, není možné udr-
žet navždycky mír. Boj o trhy, o světovlá-
du, o moc, o suroviny či lepší postavení je
hnací silou kapitalismu, pro něhož na prv-
ním místě je majetek, tedy právo vlastnit,
a pak teprve právo na život. 

Po osvobození věřili naši dědové
a otcové, že už nikdy nebude nikomu

dovoleno, aby se pokusil ovládnout svět.
Že konečně bude možné trvale žít v míru
a vzájemném porozumění a přátelství
s národy celého světa. Nicméně i kvůli
vývoji v posledních desetiletích je však
dnešní realita této představě na hony
vzdálena. V zájmu konkurenčních kapitá-
lových skupin se i v současnosti bojuje
o vliv a bohatství. Situace je pochopitelně
v mnohém jiná než ta ze sklonku třicátých
let minulého století. Přesto je však stále

nutné postavit se se vší vervou nejen proti
nebezpečí fašismu a války, ale i silám
a rozporům, které za ním stojí. To
bychom si měli uvědomit právě dnes, kdy
si připomínáme osmdesáté třetí výročí
tragického 15. března 1939.

MMiillaann KKRRAAJJČČAA,, 
mmííssttooppřřeeddsseeddaa ÚÚVV KKSSČČMM

Chcete někoho zmlátit?
Udělejte to beztrestně!

Fotbalista pražské Slavie Ondřej Kúdela
nebude ve Skotsku trestně stíhaný kvůli
obvinění z rasismu vůči záložníkovi Ran-
gers Glenu Kamarovi. Stíhání se vyhne rov-
něž Kamara, který po utkání Evropské ligy
loni v březnu v Glasgow Kúdelu fyzicky
napadl. 

»Můj klient je šťastný, že je celá záležitost
u konce. Rasismus nemá ve fotbale místo
a děkujeme všem spoluhráčům, klubu

i fanouškům po celém světě za podporu,« uvedl na Twitteru
Kamarův právník Aamer Anwar.

Kauza vyhrocené odvety osmifinále Evropské ligy mezi Ran-
gers a Slavií se táhne už takřka rok. Utkání provázela ostrá hra
domácího celku, Rangers dohrávali bez dvou vyloučených fot-
balistů a Kemar Roofe navíc bezohledným kopem do hlavy
vážně zranil brankáře Ondřeje Koláře. V závěru duelu se Kúde-
la při jedné ze strkanic přitočil se zakrytými ústy ke Kamarovi,
a ten ho okamžitě obvinil z rasistických urážek. Utkání mělo
dohru i po závěrečném hvizdu v útrobách stadionu, kde Kamara
Kúdelu napadl.

Taková jsou fakta. Ale nyní pojďme na jejich interpretaci. Oba
dva »kohouti« jsou tedy nevinní. Jenže co řekl nešťastník Kúde-
la Kamarovi, se nikdy nedozvíme. Tvrzení proti tvrzení. Zato
napadení je neoddiskutovatelné, jsou na něj svědci ze strany slá-
vistického tábora i pořadatelů. 

Komentovat slova profesionálního provokatéra v podobě
Kamarova právníka, jenž proslul mimo jiné výrokem o Česku
jako o kolébce rasismu, je pod moji úroveň. Zato je však dobré
vědět, že když ve Skotsku někoho napadnete pěstí, vyváznete
bez trestu. Tak až budete chtít, milí čtenáři, někomu dát přes
papulu, vezměte ho do Glasgowa. Soudů se bát nemusíte…

PPeettrr KKOOJJZZAARR

K VĚCI

Západ nemá nic,
Rusko téměř vše

Patří k nejsledovanějším a velice respek-
tovaným analytikům na světě. O kom je
řeč? Bavíme se o hlavním komoditním stra-
tégovi světoznámé banky Goldman
Sachs. Jeffrey »Jeff« Currie, tak se jmenuje.
Jeho názory a prognózy většinou šokují,
avšak nemá ve zvyku mýlit se. Třeba když
v roce 2000 předpověděl růst ceny ropy nad
100 dolarů za barel...

Také jeho zatím poslední výrok vyvolal
nemalý rozruch. Řekl toto: »Dělám tuhle práci už třicet let
a nikdy jsem neviděl trh takový, jaký je teď. Jedná se o krizi
‚molekul‘ = krize nejzákladnějších komodit. Došlo nám všech-
no. Ať už tomu říkáte jakkoli - ropa, plyn, uhlí, měď, hliník, pro-
stě cokoli. Všechno nám došlo. Chápete? Západ už nemá nic.
Pouze katastrofální dluhy a nadcházející hyperinflaci. A Rusko
má téměř vše. Navíc může své relativně malé dluhy splácet ze
své levé zadní kapsy, a to i zlatem. Proto Západ potřebuje dobýt
Rusko. Za tímto účelem také Západ přetvořil Ukrajinu do dneš-
ní podoby. Rusko se však na současné události během dvou
desetiletí Putinovy perestrojky dokonale připravilo. Finančně,
ekonomicky a vojensky. Závěr? Má-li civilizace přežít, Západ se
bude muset smířit s porážkou a následně podstoupit několika-
dekádový pokles životní úrovně, aby mohl splatiti gigantické
dluhy, které nashromáždili ‚jeho‘ parazitující politici.«

VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP

»Děsím se davu, je
nejkrutější a nejhlou-
pější ze všech přírod-
ních živlů,« napsal
Karel Čapek. A dneš-
ní doba opět
potvrzuje, že
měl pravdu.
V y h r o c e n á
doba, spojená s kon-

fliktem na Ukrajině, vyvolala neuvěřitel-
nou vlnu antirusismu. Mění se názvy
výrobků, typickým příkladem je Ruská
zmrzlina. Přejmenovávají se názvy hote-
lů, ulic. Vylučují se ruští sportovci, uměl-
ci, rozvazují se vztahy mezi univerzitami
a vědeckými centry. Napadají se zde stu-
dující ruští žáci a studenti, ve vlacích se

vyhazují z kupé rusky hovořící ženy.
Pomalovávají se obchody s ruským zbo-
žím, označují se hanlivými nápisy byty,
kde někdo z Rusů přebývá.

Ne, to nepopisuji Německo třicátých let

minulého století ani Masarykem kritizo-
vanou hilsneriádu století devatenáctého
v našich zemích, popisuji, bohužel, varu-
jící současnost.

Když USA a NATO zaútočily na Jugo-
slávii, Irák, Sýrii, Libyi, vpadly do Afghá-
nistánu, neznamenalo to, že jsem přestal
poslouchat americký jazz, grilovat »ham-
báče« nebo sledovat s nadšením vypuště-

né kosmické sondy. Stejně tak odmítám
kolektivní vinu, která se po útoku Ruska
na Ukrajinu lavinovitě společností šíří,
a nadále budu obdivovat ruský balet a číst
Tolstého, fandit mezinárodní spolupráci

na vesmírné stanici nebo si dávat
onu ruskou zmrzlinu.

Kultura, sport, školství a věda
totiž národy spojuje, i v těžkých

chvílích, vytváří mosty, naději pro
budoucnost. Obyčejní lidé chtějí mír. A je
jedno, zda jsou to Ukrajinci, Rusové,
Američané nebo Češi. Mou podanou ruku
bude mít každý takovýto obyčejný člo-
věk. Fanatismus je ale cestou do pekel,
zejména tehdy, pokud ho někdo cíleně
vyvolává. Cui bono? ZZddeenněěkk ŠŠTTEEFFEEKK,, 
ččlleenn VVVV ÚÚVV KKSSČČMM zzaa SSttřřeeddooččeesskkýý kkrraajj

Brzy po válce
kdosi navrhl,
aby slovo
Němec se psalo
s malým písme-
nem na začátku.
Dokonce k nám
do školy to dora-
zilo. Třeťáček
těžko posoudí

smyslnost tohoto návrhu. Naštěstí
učitelé to neakceptovali. A tak, jak
jsme rostli a rok za rokem začali
chodit do vyšších ročníků, už neby-
la tabu ani jména jako Goethe,
Schiller, Heine, ale dokonce ani
Erich Kästner, který na rozdíl od
Mannů, Brechtů či Seghersových
neemigroval, a i když neměl za
nacistů na růžích ustláno, zůstal
v Německu a dostal se k tvorbě.
Doba po válce byla skutečně dobou
boření. Měnila se pojmenování ulic,
a to nejen těch, která zjevně nám
byla vnucena, ale i cokoli, co mělo
přídomek německé. Tak vysočinské
město Brod dostalo namísto přídav-

ného jména Německý, slovo Havlíč-
kův, a mnohá místa v pohraničí, jež
staletí zněla německy, dostávala
české názvy, na něž jsme si za ta léta
zvykli. Obojí bylo důsledkem 
2. světové války, i když to druhé byl

návrat ke kořenům, které jsme za ta
staletí ztratili a museli znovu hledat
nebo dokonce vymýšlet.

V současné době, kdy zbytečná
válka na východě se rozhořela do
neočekávatelných rozměrů, vzplály
emoce na všech stranách. Chápu
ovšem ty proti útočníkovi. Bývá
tomu tak obyčejně zvykem, i když
jeho čin má své zdůvodnění. To
ovšem padá s prvním výstřelem. Tak
to bývalo kdysi, tak je tomu také
dnes. Začít však s »honem na čaro-
dějnice« je velmi ošidné a nesvědčí
to o kulturnosti toho kterého národa,
seskupení lidí, které takový přístup

si okamžitě zvolilo. Pronásledovat
každého, kdo je nějak spojen se slo-
vem »ruský«, nesvědčí právě o kul-
turnosti nejen jednotlivce, ale začne-
li se jeho názor šířit dál, ani národa.
Nejsou totiž Rusy jen ti, co o vpádu

na Ukrajinu rozhodli, ale také Puš-
kin, Čechov, Gorkij, Rubljov, Vru-
bel, Musorgskij, Čajkovskij, Dejne-
ka, Vysockij a třeba Fadějev. Jsou
i současní velikáni, kteří o ničem ani
rozhodnout nemohli. 

Je malicherné nazvat kus staré his-
torické Korunovační ulice Ukrajin-
skou, stejně jako »Ruskou zmrzli-
nu« prodávanou v supermarketech,
tedy v obchodech se zahraničními
vlastníky, s nálepkou »Ukrajinská«,
stejně jako »Ruské vejce« překřtít
na »Kyjevské«. 

Je ale přímo proti kapitalistickým
zvyklostem rozhlásit, že »můj

hotel« nepřijímá nikoho, kdo má
ruský pas, a přitom uvítat třeba,
kdyby se chtěli v něm ubytovat,
potomky členů ukrajinské jednotky
SS Nachtigal, kteří se dodnes chlubí
svou vlajkou. Naštěstí tato »iniciati-

va« se šíří tam, kde »o Rusech ani
vidu ani slechu«.

Je pro mne doslova novodobým
obrazoborectvím – byla taková doba
v životě Evropy – likvidovat památ-
níky osvoboditelů, kteří nota bene
kousek od nich mají dokonce své
hroby. 

Setkal jsem se dokonce s primitiv-
ními návrhy, o kterých ani nechci
psát. Chápu, že šlo již o extrémy, ale
jak daleko je od extrému ke skuteč-
nosti, když v Německu je propuštěn
světově známý šéfdirigent, protože
prý patřil k stoupencům prezidenta
Putina. Ani my jsme ostatně nezů-

stali pozadu a předsedové našeho
Senátu a Sněmovny dokonce svou
neúčast na udělení vyznamenání
významným českým a nejen českým
občanům zdůvodnili tím, že prezi-
dent byl svého času Rusku naklo-
něn. Aby ho vzali na vědomí, nesta-
čilo jen odsouzení vojenské akce.
Další »dědičný hřích« je tedy na
světě.

Nevím, zda zítra, pod tlakem »pro-
tiruské fobie«, budeme přejmenová-
vat Ruskou, Moskevskou či jinou
ulici na příhodnější Krivorožskou
a třeba Lvovskou, nevím ani, zda
»ruské kolo« je už inzerováno jako
»ruské«, ani to, zda nebudou z kni-
hoven vyřazována díla ruských auto-
rů a z výstavních síní obrazy ruských
umělců. Je to možné. Nepodporuji
vstup ruských vojsk na Ukrajinu.
Zklamalo mě to. Ale ti, kteří o tom
rozhodli, nejsou pro mne celý ruský
národ, jako ani Zelenskyj a další
představitelé často s americkými
pasy v kapse, celou Ukrajinou.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Vybrané články 
z Haló novin www.iHano.cz

na INTERNETU
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Žádná kolektivní vina

Děsím se davu…

Po osvobození věřili naši dědové a otcové, 
že už nikdy nebude nikomu dovoleno, aby se pokusil

ovládnout svět. Že konečně budeme žít v míru.



Uvedla to Organizace OSN
pro výživu a zemědělství
(FAO). Konstatovala, že není
jasné, zda bude Ukrajina
schopna v případě vleklého
konfliktu sklízet úrodu. Nejis-
tota panuje také kolem
vývozu potravin
z Ruska.

FAO připomíná, že
Rusko je největším svě-
tovým vývozcem pšeni-
ce, zatímco Ukrajina pátým
největším. Obě země dohroma-
dy zajišťují 19 % světových
dodávek ječmene, 14 % globál-
ních dodávek pšenice a čtyři
procenta celosvětových dodá-
vek kukuřice. To úhrnem před-
stavuje více než třetinu světo-
vého vývozu obilovin. Rusko
je také světovým lídrem ve
vývozu hnojiv.

»Pravděpodobné narušení
zemědělských činností těchto
dvou hlavních vývozců základ-
ních komodit by mohlo vážně
vystupňovat celosvětovou
potravinovou nejistotu,« uvedl

šéf FAO ČČcchhüü TTuunngg--jjüü ve sdě-
lení, z kterého cituje agentura
Reuters.

Index, který sleduje ceny
obilovin, rostlinných olejů,
mléčných výrobků, masa
a cukru na mezinárodních
trzích, dosáhl v únoru rekordní
výše. Vystoupil na 140,7 bodu
z lednové hodnoty 135,4 bodu.
V nadcházejících měsících

bude podle expertů patrně dál
stoupat, protože důsledky kon-
fliktu se projevují po celém
světě.

Podle FAO nebude v sezoně
2022 až 2023 oseto nebo zůsta-
ne nesklizeno 20 až 30 % polí,
na kterých se na Ukrajině pěs-
tují ozimé obiloviny, kukuřice
a slunečnice. Vývoz z Ruska

pak mohou narušit
mezinárodní sankce,
dodává FAO. Na
Rusku a Ukrajině závi-
sí podle této organiza-
ce na 50 zemí světa

v dodávkách pšenice ze třiceti
a více procent. Jsou mezi nimi
i ty nejméně rozvinuté země.

»Celosvětový počet podvyži-
vených lidí by se mohl v letech
2022 až 2023 zvýšit o osm až
třináct milionů,« upozorňuje
FAO. Nejvýraznější nárůst
v tomto ohledu očekává zejmé-
na v oblasti Asie a Tichomoří
a pak v subsaharské Africe.
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OHROŽENA
JE VÍCE NEŽ TŘETINA

SVĚTOVÉHO
VÝVOZU OBILOVIN.

RRuusskkéé mmiinniisstteerrssttvvoo ffiinnaannccíí
sscchhvváálliilloo ddooččaassnnýý ppoossttuupp pprroo
sspplláácceenníí ddlluuhhuu vv cciizzíí mměěnněě,, aallee
vvaarroovvaalloo,, žžee ppllaattbbyy bbuuddoouu pprroo--
vváádděěnnéé vv rruubblleecchh,, ppookkuudd ssaannkk--
ccee zzaabbrráánníí bbaannkkáámm hhrraaddiitt
ddlluuhhyy vv jjeejjiicchh ppůůvvooddnníí mměěnněě..
MMiinniissttrr ffiinnaannccíí AAnnttoonn SSiilluuaa--
nnoovv ssoouuččaassnněě ppooppřřeell,, žžee bbyy
RRuusskkoo nneebbyylloo sscchhooppnnoo ppllnniitt
ssvvéé ddlluuhhoovvéé zzáávvaazzkkyy..

Západní sankce kvůli ruské
operaci na Ukrajině odřízly
Moskvu od důležitých částí svě-
tových trhů. »Tvrzení, že Rusko
není schopno plnit své státní dlu-
hové závazky, nejsou pravdivá,«
prohlásil Siluanov. »Máme
potřebné finance pro obsluhu
našich závazků,« zdůraznil.

Vláda má ve středu splatit
117 milionů dolarů (2,7 mi-
liard korun) ze dvou svých
dolarových emisí dluhopisů.

Ministerstvo uvedlo, že
schválilo dočasný postup,
který bankám umožní uskuteč-
nit platby v zahraniční měně.
Možnost realizace těchto pla-
teb však bude záviset na sank-
cích. Několika ruským ban-
kám byl zakázán přístup
k mezinárodní platební síti
SWIFT, což komplikuje jejich
možnosti převádět peníze
mimo Rusko.

Pokud platby nebudou
možné, ministerstvo financí
uvedlo, že splátky eurobondů
se uskuteční v rublech.
»Zmrazení devizových účtů
centrální banky a vlády lze
považovat za snahu několika
západních zemí zorganizovat
umělý bankrot,« prohlásil
Siluanov.

Šéfka Mezinárodního měno-
vého fondu (MMF) KKrriissttaalliinnaa

GGeeoorrggiieevvoovváá v neděli uvedla,
že Rusko se kvůli sankcím za
akci na Ukrajině může dostat

do platební neschopnosti,
nevyvolá to ale podle ní glo-
bální finanční krizi. Celkové

napojení bank na Rusko činí
120 mld. USD, což je podle ní
částka, která sice není zane-

dbatelná, ale není systémově
významná.

Válka a sankce budou podle
ní mít také významné vedlejší
účinky na sousední země,
které jsou závislé na ruských
energetických dodávkách.
Konflikt už nyní vyvolal
uprchlickou vlnu srovnatelnou
s dobou druhé světové války.

Na dotaz, zda by Rusko
mohlo získat přístup k nouzo-
vému financování ve výši 1,4
mld. USD, které MMF minulý
týden schválil pro Ukrajinu,
pokud by Moskva vyhrála
válku a ustanovila novou
vládu v Kyjevě, Georgievová
odpověděla, že tyto prostředky
jsou na zvláštním účtu, ke kte-
rému má přístup pouze mezi-
národně uznaná ukrajinská
vláda, napsala agentura Reu-
ters.

SSvvěěttoovvéé cceennyy ppoottrraavviinn aa kkrrmmiivv ssee vv ddůůsslleeddkkuu kkoonnfflliikkttuu nnaa
UUkkrraajjiinněě mmoohhoouu zzvvýýššiitt oo oossmm aažž ddvvaacceett pprroocceenntt,, ccoožž bbyy mmiimmoo
jjiinnéé vveeddlloo kk vvýýrraazznnéémmuu rroozzššíířřeenníí ppooddvvýýžžiivvyy vvee ssvvěěttěě..

Přibydou další miliony podvyživených lidí

Stavebko je zřejmě na »horní úvrati«
SSttaavveebbnníí ssppoořřiitteellnnyy ppoosskkyyttllyy

zzaa pprrvvnníí ddvvaa mměěssííccee lleettooššnnííhhoo
rrookkuu úúvvěěrryy zzaa 1155,,88 mmiilliiaarrddyy
kkoorruunn,, ccoožž jjee mmeezziirrooččnníí nnáárrůůsstt
oo ččttvvrrttiinnuu.. ZZáárroovveeňň zzaazznnaammee--
nnaallyy nnáárrůůsstt zzáájjmmuu oo nnoovvéé
ssmmlloouuvvyy nnaa ssttaavveebbnníí ssppoořřeenníí..
SSppoořřiitteellnnyy jjiicchh uuzzaavvřřeellyy 
8877 990000,, mmeezziirrooččnněě oo ppěětt pprroo--
cceenntt vvííccee..

Vyplývá to z údajů všech
pěti tuzemských spořitelen. Za
celý loňský rok stavební spoři-

telny poskytly úvěry za
rekordních 113,4 mld. Kč, což
znamenalo meziroční nárůst
o dvě třetiny. Zájem o nové
smlouvy na stavební spoření
loni mírně stoupl na 520 387.

Za růstem byl podle Asocia-
ce českých stavebních spořite-
len vývoj na trhu nemovitostí,
které se kromě jiného staly
i výnosnými investicemi. Rov-
něž růst úrokových sazeb a cen
stavebních prací a materiálu

uspíšil podle asociace rozhod-
nutí řady lidí rekonstruovat
nebo si pořídit nemovitost.
Stavební spořitelny navíc
nabízely v určitých měsících
roku o něco nižší úrokové
sazby než klasické banky.

Pro letošní rok asociace
počítá u úvěrů s návratem
k normálu, kdy by objem nově
poskytnutých půjček mohl
klesnout o třetinu zhruba na 80
mld. Kč, tedy na stále druhý

nejlepší výsledek po loňském
rekordním roku. Počet uzavře-
ných smluv by měl meziročně
vzrůst zhruba o deset procent.

Stavební spořitelny poskytují
úvěry ze svých zdrojů, to zna-
mená z vkladů klientů, kteří si
spoří. Naopak hypoteční banky
si na úvěr, který pak poskytnou
klientovi, většinou půjčují.
Úrokové sazby závisejí na
délce doby fixace a ceně peněz
na mezibankovním trhu.

Olkiluoto 3 s dvanáctiletým zpožděním
FFiinnsskkoo ss ddvvaannááccttiilleettýýmm zzppoožž--

dděěnníímm ssppuussttiilloo jjaaddeerrnnýý rreeaakkttoorr
OOllkkiilluuoottoo 33.. JJeeddnnáá ssee oo eevvrrooppsskkýý
ttllaakkoovvooddnníí rreeaakkttoorr EEPPRR.. SS ooddvvoo--
lláánníímm nnaa pprroovvoozzoovvaatteellee eelleekkttrráárr--
nnyy oo ttoomm iinnffoorrmmoovvaallaa aaggeennttuurraa
AAFFPP..

Jde o pátý jaderný reaktor ve
Finsku. V elektrárně Olkiluoto
jsou dále dva takzvané varné
reaktory a v elektrárně Loviisa
dva reaktory typu VVER.

»Dnes, v sobotu 12. března
2022 v 10:00 GMT (11:00 SEČ),
byl reaktor připojen k národní síti
na úrovni 103 megawattů,«
oznámila společnost TVO, která
je provozovatelem elektrárny. Až
výroba elektřiny dosáhne nor-
mální úrovně, což se očekává
v červenci, bude reaktor s výko-
nem 1650 megawattů dodávat
přibližně 14 procent finské elekt-
řiny, dodala společnost.

Reaktor typu EPR vyvinula
francouzská společnost Areva
ve spolupráci s energetickým
podnikem EDF a Siemensem.
Reaktory EPR budované ve Fin-
sku, Francii a Británii mají
velké zpoždění a výrazně pře-
sáhly původní rozpočet. V pří-
padě elektrárny Olkiluoto vedly

průtahy ke sporům o odškodně-
ní mezi společnostmi TVO
a Areva. V Británii se zahájení
výroby elektřiny v elektrárně
Hinkley Point v jižní Anglii
zpozdilo o šest měsíců a nyní je
plánováno na polovinu roku
2026.

Finsko po ruské akci na Ukra-
jině uvedlo, že »posoudí rizika«
projektu jaderného reaktoru na
severu země, na němž se podílí
ruská skupina Rosatom. Reak-
tor, jehož cena se odhaduje na
7,5 miliardy eur (172,6 mld.
Kč), má být vybudován u města

Pyhajöki u Botnického zálivu,
asi 100 kilometrů od přístavu
Oulu na severu Finska. »Budou
posouzena rizika bezpečnosti
navrhovaného reaktoru ruské
konstrukce o výkonu 1200
megawattů,« oznámila finská
premiérka SSaannnnaa MMaarriinnoovváá.

Siluanov pohrozil úhradou dluhů v rublech

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– JJoosseeff ŠŠEENNFFEELLDD
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PRODEJCI SI V LEDNU POLEPŠILI
Tržby v maloobchodě se v lednu podle ČSÚ zvýšily meziročně

o 8,5 %, přičemž za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 14,8
%, pohonných hmot o 7,8 % a potravin o 0,4 %. »Vysoká tempa
růstu zaznamenaly především prodejny, které byly před rokem
v lednu ovlivněny opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru.
Nejvíce, téměř na trojnásobek, vzrostly tržby prodejen s oděvy
a obuví, nicméně stále nedosáhly úrovně roku 2019,« uvedla JJaannaa
GGoottvvaallddoovváá, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly meziročně
o 10,1 %. Snížily se jak za prodej motorových vozidel včetně náhrad-
ních dílů, tak i za opravy.

SLOVENSKÝ MALOOBCHOD

ZMRAZIL MARŽE U POTRAVIN
Zástupci slovenského maloobchodu se zavázali, že u 15 základ-

ních potravin nebudou zvyšovat své marže, příslušnou deklaraci
podepsali s ministrem zemědělství Samuelem Vlčanem. Dohoda
o zmrazení marží se podle Vlčana vztahuje například na rohlíky,
mouku, jogurty a vepřové maso. Výdaje na potraviny mají spolu
s náklady na bydlení a energie hlavní podíl na výdajích slovenských
domácností. »U zmíněných produktů se budeme chovat férově a cit-
livě, aby vývoj spotřebitelských cen kopíroval vstupy,« řekla prezi-
dentka svazu obchodu NNaaddeežžddaa MMaacchhúúttoovváá.

PUTIN: SANKCE JSOU

PRO RUSKO PŘÍLEŽITOSTÍ
Ruská ekonomika překoná sankce, které na ni v posledních týd-

nech uvalily převážně západní státy, a tyto postihy jí v konečném
důsledku prospějí a posílí ekonomickou a technologickou suverenitu
Ruska. Na sklonku minulého týdne to řekl ruský prezident VVllaaddiimmiirr
PPuuttiinn při setkání s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem.
»Jsou tu samozřejmě problémy spojené s dnešními událostmi,« řekl
Putin s odkazem na bezprecedentně tvrdé sankce uvalené na Rusko.
»Ale jak už jsme řekli dříve, snahy o omezení našeho rozvoje, o jeho
zkrocení, tu byly vždycky a jsou tu i teď,« dodal. »Jsem si jist, že tyto
těžkosti překonáme,« pokračoval. Postihy jsou pro ruskou ekonomi-
ku příležitostí, což podle ruského prezidenta dokládá příklad Sovět-
ského svazu. »Sovětský svaz existoval celou dobu v podmínkách
sankcí a rozvinul se a dosáhl ohromných úspěchů,« řekl Putin.

NĚMECKO SE BEZ RUSKÉHO

PLYNU NEOBEJDE
Německo chce do konce roku prakticky ukončit dovoz uhlí a ropy

z Ruska, řekl listu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ministr
hospodářství RRoobbeerrtt HHaabbeecckk. S ruským plynem ale navzdory válce
na Ukrajině dál počítá. Německo by se bez něj zatím podle Habecka
jen těžko obešlo. Podíl ruských dodávek plynu do Německa činí
podle ministerstva 55 %, u uhlí je to 50 % a u ropy 35 %.
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PPrriioorriittoouu ČČíínnyy jjee zzaabbrráánniitt ttoommuu,, aabbyy
ssee ssiittuuaaccee nnaa UUkkrraajjiinněě vvyymmkkllaa kkoonnttrroo--
llee,, uuvveeddlloo vv nneedděěllii ččíínnsskkéé vveellvvyyssllaanneecc--
ttvvíí vvee SSppoojjeennýýcchh ssttáátteecchh aammeerriicckkýýcchh..
UUččiinniilloo ttaakk vv rreeaakkccii nnaa zzpprráávvyy vv nněěkkttee--
rrýýcchh mmééddiiíícchh,, ppooddllee nniicchhžž MMoosskkvvaa
ppoožžááddaallaa PPeekkiinngg oo vvoojjeennsskkéé vvyybbaavveenníí
ppoottéé,, ccoo vvssttoouuppiillaa ddoo ssoouusseeddnníí zzeemměě..
ČČíínnsskkéé mmiinniisstteerrssttvvoo zzaahhrraanniiččíí nnáásslleeddnněě
ddooppllnniilloo,, žžee ssee jjeeddnnáá oo ddeezziinnffoorrmmaaccii..

»O tom jsem nikdy neslyšel,« reago-
val na informace o žádosti Moskvy
podle agentury Reuters mluvčí amba-
sády. »Současná situace na Ukrajině je
skutečně znepokojivá,« uvedl mluvčí
LLiioouu PPcchheenngg--jjüü. »Vysokou prioritou je
nyní zabránit tomu, aby se napjatá situ-
ace vyhrotila nebo dokonce vymkla
kontrole,« dodal. Zprávy o ruské
žádosti následně odmítl také mluvčí
čínské diplomacie, který je při pravi-
delné tiskové konferenci v Pekingu

označil za »dezinformaci pocházející
z USA«. Cílenou a záměrnou. Rusko
popřelo, že by nějakou takovou žádost
Pekingu adresovalo.

Americké deníky Financial Times
a The Washington Post s odkazem na
nejmenované americké činitele v nedě-

li napsaly, že Rusko od začátku kon-
fliktu na Ukrajině žádá Čínu o vojen-
ské vybavení a další pomoc. Zdroje
obou listů ale nerozvedly, jakou vojen-
skou pomoc Rusko žádá. Neuvedly ani
to, jak Čína na požadavky svého souse-
da reaguje. Další představitelé USA
deníku Financial Times tvrdili, že
Rusku dochází některé zbraňové vyba-

vení. Podle listu The New York Times
Moskva kvůli sankcím Západu Peking
požádala také o hospodářskou pomoc.

O ukrajinské krizi včera v Římě jed-
nali bezpečnostní poradce Bílého
domu Jake Sullivan a vysoce postave-
ný čínský diplomat Jang Ťie-čch’. Sul-

livan už předem Čínu varo-
val, aby Moskvě nepomáhala
v obcházení sankcí. Podle
nejmenovaných zdrojů agen-
tury Reuters měl Sullivan
zdůraznit ekonomické tresty,

jimž bude Peking čelit, pokud bude
Rusku pomáhat v jeho boji na Ukraji-
ně. Sullivan také hrozil Číně izolací, jíž
by mohla globálně čelit, pokud bude
nadále podporovat Ruskou federaci.
Sullivan už v neděli zpravodajské tele-
vizi CNN sdělil, že Washington pozor-
ně sleduje, do jaké míry Peking posky-
tuje hospodářskou nebo materiální

pomoc Rusku. »Nedovolíme, aby se to
rozběhlo a nedovolíme, aby Rusko zís-
kalo záchranu od těchto ekonomických
sankcí ze strany jakékoliv země kdeko-
li na světě,« diktoval si bezpečnostní
poradce.

Spojené státy a Čína vedly poprvé od
ruské invaze na Ukrajinu osobní jedná-
ní na vysoké úrovni. Administrativa
prezidenta Joe Bidena se snaží přimět
Peking, aby využil svého vlivu na
Rusko a pomohl ukončit válku, napsala
k tomu agentura Bloomberg. Ale spíš
jde o zvýšení tlaku na Čínu, aby prosa-
dila sankce vůči ruské ekonomice,
které zavedly USA a jejich evropští
a asijští spojenci. Americká ministryně
obchodu Gina Raimondová už minulý
týden »upozornila« čínské výrobce
čipů, že pokud budou nadále dodávat
do Ruska položky podléhající sankcím,
bude to mít následky. ((aavvaa,, ččttkk))

JJeeddnnáánníí mmeezzii UUkkrraajjiinnoouu aa RRuuss--
kkeemm jjssoouu ppřřeerruuššeennaa ddoo úútteerrýý,,
uuvveeddll vvččeerraa nnaa TTwwiitttteerruu zzáássttuuppccee
uukkrraajjiinnsskkéé ssttrraannyy MMyycchhaajjlloo
PPooddoolljjaakk.. JJddee ppooddllee nněějj oo tteecchh--
nniicckkoouu ppřřeessttáávvkkuu zzaa úúččeelleemm
vvyyjjaassnněěnníí nněěkktteerrýýcchh ddeeffiinniiccíí..

Poradce šéfa ukrajinské prezi-
dentské kanceláře Podoljak zdů-
raznil, že ukrajinská pozice
v jednání se po bezmála třech
týdnech bojů nemění. Ukrajin-
ská delegace žádá příměří, oka-
mžité stažení ruských vojsk
a bezpečnostní záruky. »Vyjed-
návání. Čtvrté kolo. O míru, pří-
měří, okamžitém stažení jedno-
tek a bezpečnostních zárukách.
Těžká diskuse. Přestože si
Rusko uvědomuje nesmyslnost
svých agresivních akcí, stále se
drží iluze, že 19 dnů násilí proti

mírumilovným městům je správ-
ná strategie,« napsal včera dopo-
ledne. Včerejší kolo rozhovorů
se odehrávalo pomocí videokon-
ference, dříve se delegace něko-
likrát setkaly na bělorusko-ukra-
jinské hranici. Rozhovory zatím
nevedly k průlomu. O víkendu
obě strany hovořily o určitém
pokroku v jednáních. Ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj
včera rozhovory označil za
»obtížné«. »V rozhovorech je do
zítřka (úterý) technická přestáv-
ka. Kvůli další práci v pracov-
ních podskupinách a upřesnění
individuálních definic. Vyjedná-
vání pokračuje,« napsal Podol-
jak včera odpoledne. Konkrét-
nější nebyl. Uvedl také, že obě
strany aktivně vyjadřují své
postoje. »Komunikace probíhá,

ač je to obtížné. Důvodem
nesouladu jsou příliš odlišné
politické systémy. Ukrajina je
svobodný dialog ve společnosti
a povinný konsenzus. Rusko je
ultimátní potlačení vlastní spo-
lečnosti,« napsal Podoljak.

Deset koridorů
Ukrajina včera evakuovala

civilisty z obléhaných či ostřelo-
vaných měst 10 humanitárními
koridory, oznámila ukrajinská
vicepremiérka Iryna Vereščuko-
vá. Záchrana obyvatel se týká
i měst kolem Kyjeva, kde včera
evakuace úspěšně pokračovala
již pátým dnem. »Příměří v naší
oblasti trvá, i když je občas
velmi nestálé,« uvedl gubernátor
Kyjevské oblasti OOlleekkssiijj KKuulleebbaa.
Na dohodu o koridorech přistou-

pily Moskva a Kyjev v březnu,
snahy o evakuaci ale mařilo
porušování příměří z obou stran.
V posledních dnech se záchrana
civilistů daří včetně Mariupolu,
podle Zelenského k nedělnímu
odpoledni celkem do bezpečí
odešlo 125 000 civilistů. Včera
měly koridory vést i z Luhanské
oblasti. »Opět se vynasnažíme
uvolnit humanitární konvoj
s potravinami a léky, který míří
z Berďansku do přístavu Mariu-
pol,« řekla Vereščuková, která
v neděli mluvila o 140 000 civi-
listů v bezpečí. 

Ukrajinská raketa
v Doněcku

Ukrajinská raketa zabila
v baště proruských aktivistů
Doněcku nejméně 20 lidí a 28
zranila, uvedlo včera ruské
ministerstvo obrany. Ruští politi-
ci označili zásah centra města
raketou Točka-U za »válečný
zločin«, který má být přiřazen
k vyšetřování dalších »zločinů
ukrajinských neonacistů«. Ukra-
jinská armáda útok na Doněck
popřela. »Z oblohy nad Doněc-
kem byla sestřelena střela.
Soudě podle snímků a videa
z místa mohla to být Točka-U.
Části sestřelené střely zasáhly
lidi v centru města,« napsala
BBC. Rusko přijalo na čtvrt
milionu uprchlíků z Ukrajiny
a Donbasu, uvedla TASS s odvo-
láním na náměstka ministra pro
mimořádné situace Alexandra
Čuprijana. Ukrajinský guberná-
tor Doněcké oblasti Pavlo Kyry-
lenko včera podle listu Ukrajin-
ska pravda obvinil ruské jednot-
ky z ostřelování 15 měst a obcí.

Popichování Ruska
Mluvčí Kremlu DDmmiittrriijj PPeess--

kkoovv obvinil lídry USA a EU, že
svými provokativními stanovis-
ky podněcují Rusko, aby vzalo
útokem velká města na Ukrajině.
Činí tak podle mluvčího proto,
aby pak na Rusko svalovali vinu
za smrt mírumilovných civilistů.
Podle TASS Peskov upozornil
na prohlášení poradce pro národ-
ní bezpečnost prezidenta USA
Jakea Sullivana a šéfa diploma-
cie EU Josepha Borrella, že je
ruský prezident Vladimir Putin
rozčarován pomalým postupem
ruských sil ve velkých městech
včetně Kyjeva a že kvůli tomu
Moskva zvyšuje množství cílů
a snaží se poškodit každou část
Ukrajiny. »Uvedené vysoce
postavené osoby USA a EU -
soudě podle všeho - popichují
Rusko k dobytí velkých měst
Ukrajiny s cílem svalit na naši
zemi odpovědnost za smrt míru-
milovných občanů. Pokládáme
takové pozice za provokační,«
zdůraznil Putinův mluvčí. Pes-
kov současně uvedl, že ruské
»ministerstvo obrany - při zajiš-
tění maximální bezpečnosti
civilního obyvatelstva - nevylu-
čuje možnost úplného ovládnutí
velkých osídlených míst, která
i tak jsou nyní prakticky obklíče-
na, s výjimkou oblastí využíva-
ných pro humanitární evakua-
ce«. Rusko má podle mluvčího
dostatek sil, operace na Ukrajině
»postupuje podle plánu a skončí
ve stanoveném čase a v plném
rozsahu«. Peskov také uvedl, že
Rusko je s to minimalizovat
škody způsobované sankcemi,
které Západ na zemi uvaluje. 

((aavvaa,, ččttkk))

Dron nesl výbušninu
BBeezzppiilloottnníí lleettoouunn,, kktteerrýý ssee

mmiinnuullýý ttýýddeenn zzaa ddoossuudd nneevvyyjjaass--
nněěnnýýcchh ookkoollnnoossttíí zzřřííttiill nnaa ookkrraajjii
ZZááhhřřeebbuu,, nneessll lleetteecckkoouu ppuummuu
oo vváázzee aažž 112200 kkiillooggrraammůů..
KKaattaassttrrooffěě zzaabbrráánniilloo ttoo,, žžee ssppaaddll
ddoo mměěkkkkéé ppůůddyy aa nnáálloožž vvyybbuucchhllaa
ppoodd zzeemmíí.. UUvveeddllaa ttoo vveeřřeejjnnoo--
pprráávvnníí ssttaanniiccee HHRRTT ss ooddvvoolláánníímm
nnaa zzddrroojj zz cchhoorrvvaattsskkééhhoo mmiinniiss--
tteerrssttvvaa oobbrraannyy..

Dron sovětské výroby se do
Chorvatska dostal v noci na
pátek nejspíše z bojiště na Ukra-
jině, když při tom přeletěl území
dalších členských států NATO
Rumunska a Maďarska. Dopadl
v parku Jarun na okraji chorvat-
ské metropole poblíž student-
ských kolejí. Rozsáhlá exploze
poničila na 40 zaparkovaných

aut, zraněn nebyl nikdo. O tom,
že stroj patrně nesl výbušné zaří-
zení, informoval ve čtvrtek bez
bližších podrobností chorvatský
ministr obrany MMaarriioo BBaannoožžiičč.
»Našly se stopy po výbušninách
a další vodítka, která naznačují,
že nešlo o průzkumné letadlo.
Našli jsme části letecké bomby,«
řekl.

Podle leteckých expertů, na
které odkazuje deník Jutarnji list,
je přítomnost bomby na palubě
bezpilotního letounu spíše
nepravděpodobná. Nálož o této
velikosti by podle nich zničila
přilehlou budovu a vytvořila krá-
ter mnohem větší než tři metry.
Odhadují, že výbuch mohlo způ-
sobit zařízení pro sebezničení
dronu. Dosud se neví, kdo letoun

vypustil. Chorvatská média spe-
kulují, že mohlo dojít k záměně
při zadávání cíle z ukrajinské
vesnice Jaruň na záhřebský park
Jarun. Všímají si také, že v Chor-
vatsku i na Ukrajině, je obec
Žitomir (Žytomyr). Ukrajinské
město s tímto názvem se v uply-
nulých dnech stalo terčem rus-
kých leteckých útoků.

Chorvatsko kritizovalo pakt
NATO za pomalou reakci na pře-
let dronu, neboť jen přes Maďar-
sko letěl stroj přes 40 minut.
NATO uvedlo, že integrovaná
protivzdušná a protiraketová
obrana aliance sledovala dráhu
letícího objektu. Chorvatský pre-
miér Andrej Plenkovič nicméně
sdělil, že chorvatské úřady neby-
ly vyrozuměny. ((ččttkk))

Historický úspěch levice v Kolumbii
VV nneedděěllnníícchh kkoolluummbbiijjsskkýýcchh

pprriimmáárrkkáácchh ssii zzaajjiissttiillii nnoommii--
nnaaccii ddoo pprreezziiddeennttsskkýýcchh vvoolleebb
lleevviiccoovvýý ffaavvoorriitt GGuussttaavvoo
PPeettrroo ii ddvvaa bbýývvaallíí ssttaarroossttoovvéé
ddrruuhhééhhoo nneejjvvěěttššííhhoo kkoolluummbbiijj--
sskkééhhoo mměěssttaa MMeeddeellllíínnuu,, cceenntt--
rriissttaa SSeerrggiioo FFaajjaarrddoo aa pprraavviiccoo--
vvýý kkaannddiiddáátt FFeeddeerriiccoo GGuuttiiéérr--
rreezz.. LLeevviiccee ssllaavvíí hhiissttoorriicckkýý
úússppěěcchh ii vv ppaarrllaammeennttnníícchh vvooll--
bbáácchh..

Petro, bývalý člen povsta-
lecké skupiny M-19, a Gutiér-
rez výrazně porazili své sou-
peře ve svých koalicích. Petro
ve své volební koalici Histo-
rický pakt pro Kolumbii získal
zhruba osmdesát procent z 5,4
milionu odevzdaných hlasů.
Poprvé v dějinách země je
favoritem levicový kandidát.
Gutiérrez získal nadpoloviční
většinu hlasů v primárkách
pravicové koalice. 

První kolo v květnu
Petro, Gutiérrez a Fajardo

se spolu s několika dalšími
kandidáty menších stran utka-
jí 29. května v prvním kole
kolumbijských prezident-

ských voleb. Pokud nikdo
nezíská alespoň padesát pro-
cent hlasů, utkají se následně
v červnu ve druhém kole dva

nejsilnější kandidáti z prvního
kola. Strana demokratického
středu stávajícího prezidenta
Ivána Duqueho si už za prezi-

dentského kandidáta vybrala
Ivána Zuluagu, který na hlavu
státu kandidoval již v roce
2014. Dosluhující kolumbij-

ské pravicové vládě dochází
dech a její pověst pošramotila
korupce.

Sněmovna i Senát
Kolumbijci v neděli také

volili 102 senátorů a 165
poslanců do obou komor par-
lamentu. K urnám jich mohlo
jít 39 milionů. Podle agentury
AFP zaznamenala levicová
koalice historický úspěch,
když si zajistila sedmnáct kře-
sel v Senátu. V dolní komoře
si koalice vedená Petrem zaji-
stila dvacet pět poslaneckých
mandátů, což je druhý největší

počet po Liberální straně
s dvaatřiceti poslanci.

Místa v zákonodárném
sboru země získal v několika
posledních volbách velký
počet politických stran. Tra-
dičně pravicoví prezidenti tak
byli nuceni vytvářet široké
koalice. ((aavvaa,, ččttkk))

Předvolební plakáty levicového kandidáta Gustava Petra v kolumbijském městě Soacha
FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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ÍRÁN ZŮSTÁVÁ

VE VÍDNI
ÍÍrráánn zzůůssttaannee úúččaassttnnííkkeemm rroozz--

hhoovvoorrůů vvee VVííddnnii oo ssvvéémm jjaaddeerr--
nnéémm pprrooggrraammuu,, ddookkuudd nneebbuuddoouu
ssppllnněěnnyy jjeehhoo ppooddmmíínnkkyy aa nneeddoo--
ssppěějjee ssee kk ddoobbrréé ddoohhoodděě.. SSdděělliill
ttoo vvččeerraa ttaajjeemmnnííkk íírráánnsskkéé bbeezz--
ppeeččnnoossttnníí rraaddyy AAllíí ŠŠaammcchháánníí..

Reagoval na situaci kolem jed-
nání, která se vedou 11 měsíců
s cílem obnovit platnost dohody
o íránském jaderném programu
z roku 2015 (JCPOA). Diplomaté
minulý týden avizovali, že se
podařilo dospět ke konečné shodě,
ale Rusko na poslední chvíli vzne-
slo požadavek záruk. Chce, aby
USA písemně stvrdily, že Moskva
bude moci s Íránem obchodovat
bez ohledu na sankce uvalované
na Rusko kvůli Ukrajině. Rusko je
jako Francie, Británie, SRN
a Čína účastníkem jednání. USA
vyjednávají nepřímo, od JCPOA
roku 2018 odstoupily a obnovily
protiíránské sankce. Paříž, Lon-
dýn a Berlín upozornily, že Rusko
svým požadavkem může zdárné
dokončení rozhovorů ohrozit.
»Zůstaneme ve Vídni, dokud
nebudou splněny naše legální
a logické požadavky a nedospěje
se k dobré dohodě,« sdělil Šam-
chání. O JCPOA chce dnes
v Moskvě jednat šéf íránské diplo-
macie Hosejn Amírabdolláhján.

NEPOKOJE

NA KORSICE
NNeeppookkoojjee nnaa KKoorrssiiccee vvyyvvoollaa--

nnéé nnaappaaddeenníímm ooddssoouuzzeennééhhoo
nnaacciioonnaalliissttyy YYvvaannaa CCoolloonnnnyy
((6611)) ssee ssttuuppňňuujjíí.. VV nneedděěllii vv BBaass--
ttiiii pprrootteessttoovvaallyy ttiissííccee lliiddii.. VVzzdduu--
cchheemm llééttaallyy kkaammeennyy aa zzááppaallnnéé
llaahhvvee,, ppoolliicciiee ppoouužžiillaa vvooddnníí dděěllaa
aa ssllzznnýý ppllyynn.. ZZrraanněěnnoo bbyylloo 6677
lliiddíí vvččeettnněě ppoolliicciissttůů..

Situace na francouzském ost-
rově je tak vyhrocená, že ministr
vnitra Gérald Darmanin včera
oznámil, že na Korsiku zítra při-
letí. Setká se s představiteli
samosprávy i demonstranty. Pre-
miér Jean Castex pověřil Darma-
nina dialogem o změně statusu
ostrova a možném přesunu části
kompetencí z Paříže do korsické
metropole Ajaccio. Víkendové
násilnosti Darmanin rozhodně
odsoudil a vyjádřil podporu zra-
něným strážcům zákona. Vyzval
k nastolení klidu, bez něhož
podle něj nemohou vyjednávání
začít. V průvodu lidé mávali kor-
sickými vlajkami a objevovaly se
i slogany »francouzský stát je
vrah« a volání po svobodě v kor-
sičtině.  Protesty vypukly v břez-
nu, kdy byl Colonna, který si
odpykává trest za vraždu prefek-
ta Clauda Erignaca z roku 1998,
napaden spoluvězněm. Od té
doby je v kómatu.

BAFTA, ÚSPĚCH

CAMPIONOVÉ
CCeennyy BBAAFFTTAA zzaa nneejjlleeppššíí ffiillmm

ii rreežžiiii zzíísskkaall vv nneedděěllii vv LLoonnddýýnněě
ssnníímmeekk SSííllaa ppssaa NNoovvoozzééllaannďďaann--
kkyy JJaannee CCaammppiioonnoovvéé.. JJaakkoo nneejj--
lleeppššíí hheerreecc bbyyll nnaa bbrriittsskkýýcchh ffiill--
mmoovvýýcchh cceennáácchh vvyyzznnaammeennáánn
AAmmeerriiččaann WWiillll SSmmiitthh zzaa rroollii oottccee
tteenniisstteekk WWiilllliiaammssoovvýýcchh vv KKrráállii
RRiicchhaarrddoovvii:: ZZrroozzeenníí ššaammppiióónneekk..
NNeejjlleeppššíí hheerreeččkkoouu jjee BBrriittkkaa
JJooaannnnaa SSccaannllaannoovváá zzaa vvddoovvuu
vv EEppiilloogguu lláásskkyy..

Režisérka Campionová (67)
uspěla už v noci na neděli, když
v Los Angeles dostala hlavní
cenu Sdružení amerických reži-
sérů, a bude tak patřit k hlavním
favoritům na Oscara za režii.
Favoritem v kategorii nejlepší
film bude její Síla psa. Celkem je
psychologické drama odehráva-
jící se ve 20. letech 20. století
v USA v Montaně nominované
na 12 oscarových sošek. Na ceny
BAFTA byla Síla psa, v níž si
zahráli Benedict Cumberbatch
a Kirsten Dunstová, nominována
osmkrát. 11 nominací získal sci-
fi snímek Duna. Žádné hlavní
ocenění si ale neodnesl. Cenu za
vynikající britský film dostal
šestkrát nominovaný černobílý
Belfast, který natočil - inspiro-
ván vlastním dětstvím v Sever-
ním Irsku - Kenneth Branagh. 

ZABRÁNIT TOMU, 
ABY SE SITUACE

NA UKRAJINĚ VYMKLA
KONTROLE, JE DŮLEŽITÉ.

FAVORIT GUSTAVO PETRO
MÁ V KVĚTNU VELKOU

ŠANCI STÁT SE
PREZIDENTEM KOLUMBIE.

Čína: Je to dezinformace vzešlá z USA

Kyjev – Moskva. Bezvýrazné i 4. kolo.



Deset poučení. Palestina a Ukrajina

Znečištěné vodní toky. Jsou plné léků

První poučení 
Obyvatelé Ukrajiny jsou

»evropští lidé s modrýma očima
a blonďatými vlasy, kteří jsou
zabíjeni«, zatímco Palestinci
jsou Arabové a mají tmavší pleť. 

Lekce první, empatie a rozpo-
znávání bolesti a utrpení je
barevně odlišeno a na rase záleží
i v roce 2022.

Druhé poučení
Palestina, jako Afghánistán,

Irák, Somálsko a Sýrie, kde je
násilí normální a smrt je »zape-
čena« do kultury, zatímco Ukra-
jina je »evropské místo«, které je
moderní a vyspělé a tyto věci se
v této oblasti nemají dít. 

Lekce druhá, západní a evrop-
ské dějiny jsou jen dlouhou
řadou výmazů, amnézie a hlubo-
ce zastávaných názorů na výji-
mečnost. 

Třetí poučení
Dobrovolnictví k boji na obra-

nu Ukrajiny zvenčí je hrdinský
čin, což vskutku je, ale dobro-
volnost k odporu proti kolonia-
lismu osadníků a apartheidu je

západními mocnostmi rámována
jako »terorismus«. 

Lekce třetí, Palestinci jsou
démonizováni bez ohledu na
skutečnost, jaké hrdinské činy
podniknou. 

Čtvrté poučení
Když se důstojník na Ukrajině

odpálí a zničí most, aby zabránil
Rusovi v postupu, pak je za tuto
oběť oslavován. 

Lekce čtvrtá, Palestinci jsou
démonizováni za to, že jsou
pouze Palestinci, a jakýkoli
a veškerý odpor je zarámován
jako terorismus.

Páté poučení
Sportovní týmy a slavné

sportovní osobnosti mohou
vyjádřit solidaritu a nést ukra-
jinskou vlajku, vyvěšovat vzka-
zy na elektronických tabulích
a demonstrovat to na hřišti, 
což je vše velmi pozitivní a hráči
by měli mít právo a schopnosti
to udělat. Palestina je však
výjimkou, pokud jde o sportovní
osobnosti vyjadřující jakoukoliv
podporu Palestincům, kteří 
žijí pod osadnicko-koloniální

okupací strukturovanou se
zabudovaným systémem apart-
heidu rasově-náboženské segre-
gace. 

Lekce pátá, sportovní admi-
nistrativní struktura rozdává
pokuty a sankce (červená karta)
každému, kdo vyjádří podporu
Palestině, a to se týká i fanoušků
vyvěšujících palestinské vlajky
na tribunách.

Šesté poučení
Výzvy k zaslání zbraní na

Ukrajinu s cílem vzdorovat
a bojovat proti ruské invazi
a okupaci jsou podporovány
a vyjádřeny jako základní právo
pro lidi, kteří čelí takovému
nepříteli. Každý, kdo vyzývá
k podpoře Palestinců zasláním
vojenské techniky nebo předmě-
tů k posílení odporu, je krimina-
lizován a často vězněn pod
»širokým« zákonem označením
materiální podpory. 

Lekce šestá, Palestinci nemají
právo se bránit, ale musí se smí-
řit s tím, že budou okupováni
a světové společenství je odhod-
láno financovat a šířit všechny
typy podpory osadníkovi – kolo-
niálnímu okupantovi. 

Sedmé poučení
Pokud jde o Ukrajinu, zastán-

ci mezinárodního práva v západ-
ním světě přinesli obhajobu 
4. ženevské úmluvy, oprášili

definice válečných zločinů
a genocidy, ale Palestiny a Pales-
tinců se z toho nic netýká. Lze
dodat, že většina globálního jihu
a muslimského světa trpí stej-
ným typem dvojího metru,
pokud jde o mezinárodní právo
a 4. ženevskou úmluvu. Pokud
máte na chvíli pochybnosti, pak
se zeptejte Afghánců, Iráčanů
a Syřanů na tento jediný bod,
pak můžeme vést rozsáhlou
diskusi. 

Lekce sedmá, Palestinci jsou
nuceni žít mimo rozsah meziná-
rodního práva a západní svět
dodává zbraně a nástroje, které
Izrael používá k porušování 
4. ženevské úmluvy a Úmluvy
o genocidě. Invaze na Ukrajinu
to dala velmi jasně najevo. 

Osmé poučení
Mediální zpravodajství se

správně zaměřilo na oběti ruské
invaze a lidské příběhy s lidmi,
kteří si berou zbraně na obranu
svých rodin, domovů a měst.
Palestina vždy čelí mediálnímu
zpravodajství, které zesiluje,
humanizuje a soustřeďuje vyprá-
vění o koloniální okupaci osad-
níky, zatímco vymazává nebo
často problematizuje palestinské
vyprávění v často používaném
eufemismu smrti během »stře-
tů«, Izrael má právo se bránit

nebo reagovat na raketovou
palbu. 

Lekce osmá, Palestinci jsou
předurčeni být vinnou stranou za
to, že chtějí žít na své půdě
a mají tu drzost na tom trvat.
Dvojí metr a zodpovědnost
západního světa v podpoře kolo-
nialismu osadníků v Palestině. 

Deváté poučení
Vzdělávací instituce po celém

západním světě vyjádřily solida-
ritu s Ukrajinou, opět správně,
když lid čelí invazi. Loni v obdo-
bí duben – květen Izrael zahájil
masivní útok na Palestince v nej-
světější noc ramadánu, 27. noc
ramadánu, poté následovalo
masivní bombardování palestin-
ského Pásma Gazy. Když členo-
vé fakult, katedry a studenti na
univerzitách vyjádřili solidaritu
s Palestinou a Palestinci, vytrva-
lý proud politických osobností,
rektorů univerzit a mediálních
osobností trval na tom, že vyso-
ké školy a univerzity by neměly
být zpolitizovány a měly by zaji-
stit, aby jim jejich vnitřní politi-
ka bránila ve vyjádření takových
solidárních postojů. 

Lekce devátá, Palestina na
univerzitních kampusech se
vždy setkává s administrativou,
sionistickými a osadnicko-kolo-
niálními kontrolními body, které

jsou strukturovány tak, aby brá-
nily solidaritě s Palestinci. 

Desáté poučení
Tlak na bojkot, na odebírání

aktiv a na sankce (BDS) vůči
Rusku postupují rychleji než
rychlost světla a často stejnou
množinou postav, které prosazo-
valy legislativu kriminalizující
a trestající palestinské hnutí BDS
(doslova: Hnutí Bojkot, Stažení
investic a Sankce - také známé
jako BDS a Hnutí BDS - je glo-
bální kampaň snažící se zvýšit
ekonomický a politický tlak na
Izrael, aby došlo k naplnění stano-
vených cílů hnutí: těmi jsou konec
izraelské okupace a kolonizace
palestinských území a Golan-
ských výšin, rovnoprávnost pro
arabsko-palestinské občany Izrae-
le a uznání práva na návrat pales-
tinských uprchlíků. Pozn. překl.). 

Lekce desátá, Palestina čelí
neustálému dvojímu metru na
frontě BDS, svobody slova
a ústavních práv. Není jasnějšího
důkazu dvojího metru, než
poslouchat stejné jednotlivce
a skupiny, kteří jsou nyní v první
linii a hledají legislativu, která
by povolila úsilí BDS namířené
proti Rusku, zatímco jsou na
záznamu proti palestinskému
Hnutí BDS. PPřřeekkllaadd

VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

Mezi nejvíce znečištěné patřily řeky
v Pákistánu, Bolívii a Etiopii. Kvůli
vypouštění odpadních vod, špatnému
nakládání s odpadními vodami a výrobě
léčiv dopadly nejhůře země s nízkými
a středními příjmy. »To je nejvíce
znepokojující, protože jsou tomu vysta-
veny nejzranitelnější skupiny obyvatel
s nejmenším přístupem ke zdravotní
péči,« prohlásil výzkumník MMoohhaammeedd
AAbbddaallllaahh z Birminghamské univerzity.
Nejlépe dopadly řeky na Islandu, v Nor-
sku a v amazonském deštném pralese.
Vliv mnoha běžných farmaceutických
sloučenin v řekách je zatím z velké části
neznámý. Některé studie však už napří-
klad prokázaly, že rozpuštěná antikon-
cepce může ve vodních tocích ovlivnit
vývoj a reprodukci ryb. Vědci se také
obávají, že třeba zvýšený výskyt antibi-
otik v řekách by mohl omezit jejich
účinnost. Autoři v rámci studie, která
patří k nejrozsáhlejším výzkumům
v celosvětovém měřítku, odebrali vzor-
ky vody z více než 1000 testovacích
míst v nejméně stovce zemí.

Čistírny odpadních vod
nepomohou

Více než třetina vzorků z 258 řek
obsahovala takzvané aktivní farmaceu-

tické látky v množství, které vědci
považují za nebezpečné pro vodní orga-
nismy. »Obvykle se stává, že když tyto
chemické látky užijeme, mají na nás
určité žádoucí účinky a pak naše tělo
opustí,« popsal vedoucí studie JJoohhnn
WWiillkkiinnssoonn. »Nyní už víme, že ani
nejmodernější účinné čistírny odpad-
ních vod nejsou schopny tyto sloučeni-
ny zcela odbourat dříve, než skončí
v řekách nebo jezerech,« dodal vědec.
Dvěma nejčastěji detekovanými léčivy
byly karbamazepin, který se používá
k léčbě epilepsie a nervových bolestí,
a metformin používaný k léčbě cukrov-
ky. Vědci v řekách zjistili také vysoké
koncentrace kofeinu a nikotinu či léku
proti bolesti paracetamolu. V Africe
objevili velké množství látky artemisi-
nin, která se používá v lécích proti
malárii.

Globální hrozba
»Můžeme říci, že vliv přítomnosti

těchto léčiv v řekách je pravděpodobně
negativní, ale je třeba provést indivi-
duální testy u každého z nich a studií je
poměrně málo,« uvedla VVeerroonniiccaa
EEddmmoonnddssoovváá--BBrroowwnnoovváá, vodní eko-
ložka z Univerzity v Hertfordshiru. 
»To se bude jen zhoršovat, protože stále
častěji používáme farmaka k řešení

jakýchkoliv nemocí, ať už fyzických
nebo duševních,« doplnila vědkyně.
Zpráva uvádí, že zvýšená přítomnost
antibiotik v řekách naší planety by
mohla vést k rozvoji rezistentních

bakterií, což by mohlo poškodit
účinnost léků a v konečném důsledku
představovat »globální hrozbu pro
životní prostředí a pro celosvětové
zdraví«. Podle odborníka Wilkinsona je

jedním z možných řešení správné
užívání léků, tedy ztížení dostupnosti
některých farmak, jako jsou antibiotika,
a zpřísnění dávek.

((aavvaa,, ččttkk))

Z nejméně stovky zemí, kde byly vzorky odebrány, patří norské říčky a řeky k těm nejlepším. FFOOTTOO –– ppxxhheerree..ccoomm

Ženy s palestinskými vlajkami ve vesnici Burqa na Západním břehu Jordánu se u příležitosti
Mezinárodního dne žen účastní demonstrace proti židovským osadám. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Izraelští policisté hlídkují v uličkách Starého města v Jeruzalémě, zatímco Palestinci chodí 
na modlitby do areálu mešity al-Aksá. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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VV ssoolliiddaarriittěě pprrooff.. HHaatteemm BBaazziiaann,, ppřřeeddsseeddaa AAMMPP ((AAmmeerriiččttíí
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Co dokážou skvělé ženy (a muži)

Kdo jsou tyhle ženy a čím se
vlastně zabývají? DDaannaa SScchheejj--
bbaalloovváá, MMaarriiee ŠŠiiššáákkoovváá a nej-
mladší z nich DDeenniissaa VVeejjmmeell--
kkoovváá. Neznaly se z práce ani
z místa bydliště. Každá je
z jiné části republiky, Denisa
ze Zlína, Dana z Ústí nad
Labem, Marie z Kostelce nad
Černými Lesy. Spojily je stej-
né zájmy a cíl, až společně
založily spolek Země
Lípy/ROD.

Dana s Denisou se potkaly
úplně náhodou přes faceboo-
kovou skupinu. »Věnuji se
aktivitám s dětmi, pro děti
a pro veřejnost již od roku
2004. Když jsem se přidala na
sociální síť, přirozeně se zača-
la rozšiřovat síť přátel, a to
nejen těch virtuálních.
S některými lidmi jsme se
začali setkávat osobně. Takto
to bylo i s Deniskou Vejmel-
kovou, se kterou jsem se
poznala v roce 2015 coby šest-
náctiletou dívenkou, ale pokud
jde o její vnímání reality

a dění nejenom v naší zemi,
rozhled a přehled měla jako
dospělá,« vysvětlila Dana
počátky přátelství této trojice.
Z přátelství virtuálního vyrost-
lo přátelství reálné a Denisa
Vejmelková začala pomáhat -
nejprve s dohledáváním
a zpracováváním potřebných
materiálů, pak i s realizací
řady akcí.

Puzzle z 68 kusů 
Při jednom veřejném setkání

se potkaly i s Maruškou Šišá-
kovou. »Tehdy šlo o událost,
kdy se veřejnost snažila
zachránit sochu maršála Koně-
va na náměstí Interbrigády,
bylo to v září 2019. Daly jsme
se do řeči, a když Maruška zji-
stila, že realizujeme akce, jež
se týkají osvěty a informování
veřejnosti o této historické
osobnosti, chtěla nám pomo-
ci,« pokračovala Dana. 

Marie je velice aktivní, plná

energie, ale i pozitivně nabitý
člověk, kterému nejsou cizí
»šílené« nápady, jež prý lítají
Daninou hlavou. A tak se zmí-
něná trojice vrhla i na realiza-
ci fotoobrazu maršála Koněva,
který má na výšku 3,4 metru!

Zafungovala dělba práce:
Dana vyhledala vhodné foto-
grafie, Denisa stáhla, co bylo
potřeba, Marie na své domácí
tiskárně, spíše tiskárničce, vše
vytiskla. A co se nepodařilo
vytisknout, Dana dokreslila
pastelkami. Povedlo se, tři
ženy v domácích podmínkách
vyrobily obří barevnou foto-
grafii někdejší Koněvovy
sochy v nadživotní velikosti.
Hezky postupně, jedna A4 za
druhou, a pak vše v obývacím
pokoji v Kostelci seskládaly
a slepily do finálního celku.
Jako puzzle z 68 kusů. A byla
to piplačka, na milimetr muse-
ly stránky sestříhat. Své dílo
pak na zmíněné akci, kterou
jsem v lednu navštívila, vysta-
vily. Vystavují ho vždy, když

je vhodné Koněvovo výročí.
A proč to vlastně udělaly?

Kamarád jedné z nich patřil
k těm, kdož usilovali o zacho-
vání sochy na svém místě.
Když opravdu došlo k tomu,
že socha ležela na zádech
na trávníku parku, nesl to veli-
ce špatně. »Mou reakcí byla
věta: My maršála postavíme
zpět! – Jistě, zůstal na mě kou-
kat, pak se začal smát, protože
se bál jen domýšlet, co se mi
již honilo hlavou,« vysvětlila
Dana. Ženy nechtěly dopustit,
aby starosta Prahy 6 Ondřej
Kolář (TOP 09) a jemu podob-
ní bořitelé nabyli dojmu, že
vyhráli a že jim to vyšlo podle
hesla »sejde z očí - sejde
z mysli«… 

Rám jako pro Epopej
Detaily své pečlivé práce

popsala Dana Schejbalová pro
HaNo takto: »Fotografii
pomníku jsem rozkreslila do

sítě, jednotlivé díly přenesla na
samostatné listy, vše poslala
Marušce, která fotky vytiskla
a zatavila do fólie. Já vyrobila
dřevěný dvoudílný rám, potá-
hla jej plátnem a z jednotlivých
dílů složila a slepila kompletní
‚sochu‘. Tento rám je sklápěcí
a po složení tvoří čtverec
170x170 cm. Nebylo zbytí,
bylo potřeba jej dopravit
z Řevnic do Prahy na náměstí
Interbrigády, ovšem bez auta.
Od domu k vlaku jsme to měli
cca jeden kilometr. Tuhle trasu
jsem obraz nesla společně
s jedenáctiletým synem pěšky.
Do vlaku jsme jej dali na chod-
bičku a doufali, že nás průvod-
čí nevyhodí. Ten, když přišel
k nám, jen komentoval: ‚Jejda,
vy snad vezete kus Slovanské
epopeje‘. Začal se smát, když
jsem podotkla, jak moc je blíz-
ko pravdě.« Po příjezdu do
Prahy na ně čekal před nádra-
žím kamarád. I on prý zůstal

s otevřenou pusou...
Co všechno už připravi-

la tahle trojice žen, jíž
s technickými záležitostmi
velmi pomáhá Maruščin
partner Pavel Landa? Spo-
lečně zrealizovali několik
osvětových akcí, přede-
vším právě kolem sochy
maršála. Smyslem ven-
kovních výstav, které děv-
čata se svými mužskými
pomocníky chystají, není
jen fotosocha Koněva, ale
také historické snímky
z osvobození Osvětimi
a jiné vojenské úspěchy
Rudé armády při osvobo-
zování Evropy od fašismu
a nacismu za druhé světo-

vé války. Obecně je jejich apel
protiválečný. Autentické zábě-
ry, jako fotografie a videa,
které pouštějí při různých
příležitostech, mají z více
zdrojů. Základem je inter-
net, něco je ze soukro-
mých archivů, něco ofoce-
né z knih. Část od lidí ze
zahraničí.

Reakce veřejnosti jsou
různé, ale v každém přípa-
dě fotografie motivují
k diskusi nebo sdílenému
komentáři, míní Dana.
»Lidé mají potřebu, aby
jejich komentář někdo sly-
šel a podpořil je souzně-
ním. Nejčastějšími reakce-
mi je, samozřejmě, projev
zděšení, lítosti, soucitu,

ale velmi často mají účastníci
akcí potřebu projevit a sdílet
s ostatními odsouzení těch,
kdož mají tyto druhoválečné

hrůzy na svědomí,« řekla
našemu listu. Stává se také, že
člověk slabší povahy projde
kolem venkovní výstavy a jen
okomentuje: »Tohle nemůžu
vidět« a jde se uklidnit napří-
klad ke kamenným srdíčkům...

Kameny 
ve tvaru srdce

A to je další Danina aktivita,
sběr kamenů a kamínků ve
tvaru srdce. Má jich už asi na
dvě stě. Začalo to jednou na
výročí vypálení Lidic nacisty.
»Věnuji se dětem, a byla jsem
s nimi na procházce. Bylo to
právě 10. června, děti si hrály
a já si vzpomněla na toto výro-
čí. Vyprávěla jsem jim přija-
telnou formou o Lidicích
a lidických dětech. Jeden klu-
čina mi náhle řekl: ‚Mohu jim
říci, že mám pro ně dárek?‘
a otevřel dlaň, v níž byl kamí-
nek-srdíčko. ‚Já bych jim ho
chtěl poslat‘,« vzpomíná Dana
na dojemný zážitek.

Jako člověk, který řadu let
pracuje s dětmi, mívá obavy
z přítomnosti těch nejmenších
na jejich výstavce, proto
dospělý doprovod předem upo-
zorňuje, co je kde ke zhlédnu-
tí. Pro tyto případy mají děvča-
ta »od Koněva« nachystaný
i malý »dětský koutek«, pro-
stor s hračkami a pastelkami,
kde si mohou děti nakreslit
třeba holubičky míru. 

Bytostně proti válkám
Ani současné protiruské

nálady nic nemění na posto-
jích Dany, Marie a Denisy
a jejich spolupracovníků
k úloze maršála Koněva ve

druhé světové válce. Ti dávní
rudoarmějci a jejich velitelé
nejsou nijak zodpovědní za
současnou válku na Ukrajině.
Ženy bytostně odmítají války
a násilí, ať jsou konány kým-
koli kdekoli, touží po míru pro
všechny lidi, ale nenechají si
vymýt mozky mediálním
mainstreamem a už vůbec
nebudou podléhat konjunktu-
ralistickým politikům. Přejí si,
aby konečně vzala do rukou
vládnoucí žezlo spravedlnost
a pravda. »Politici jsou tu od
toho, aby naslouchali, nikoliv
pro to, abychom je posloucha-
li,« je přesvědčena Dana. 

Vliv médií na veřejnost
považují za extrémní. »Vní-
mám to dnes a denně, slyším to
v každém rozhovoru s člově-
kem, který podlehl jejich vlivu.
Tito lidé odmítají diskusi, pro-
tože v ČT říkali… Jejich argu-
mentem je, že do televize by
nepustili amatéry, tedy tam
říkají pravdu, a do novin by si
nedovolili napsat lež, tak to
prostě musí být pravda,« hod-
notí mediální scénu hlavního
proudu Dana, která nemá ve
zvyku lidem vnucovat svůj
pohled na věc. Spíše dává pod-
nět k zamyšlení otázkou a pro-
stor k přemýšlení. »Nejednou
jsme si s diskutujícím podali
při loučení ruce a on naši deba-
tu ohodnotil jako podnět
k zamyšlení a dohledání si dal-
ších informací, případně jsme
si vyměnili kontakty a komuni-
kujeme nadále,« zakončila
naše setkání »u Koněva« Dana

Schejbalová. A ostatní dvě
dámy, Marie a Denisa,
svými úsměvy a souhlas-
ným přitakáním její slova
potvrdily. Svou činnost,
kdy připomínají osvobodi-
telskou misi maršála Koně-
va a jeho vojáků ve druhé
světové válce, nepřeruší.
»Dokud budeme žít, ne-

ustaneme.« 
MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

FFOOTTOO –– aauuttoorrkkaa 
aa aarrcchhiivv DD.. SSCCHHEEJJBBAALLOOVVÉÉ

Toto je jen malá část sbírky kamenů ve tvaru srdce pečlivě zasaze-
ných do písku, nad nimi válečné fotografie. 

K výročí osvobození KT Auschwitz-Birkenau promluvil historik Josef Skála (vpravo před foto-
obrazem Koněva). 

Venkovní výstavky histo-
rických fotografií lákají
pozornost veřejnosti.
Jsou na nich i snímky
rudoarmějců v osvoboze-
né Osvětimi.

Zleva Denisa Vejmelková, Dana Schejbalová a Marie Šišáková
před fotoobrazem I. S. Koněva vlastní výroby
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LLeettooss vvee vvýýrrooččnníí ddeenn,, kkddyy vv rrooccee 11994455 vvoojjááccii 11.. uukkrraajjiinnsskkéé--
hhoo ffrroonnttuu RRuuddéé aarrmmááddyy ((vveeddeennii II.. SS.. KKoonněěvveemm aa vveelliitteelleemm 
6600.. aarrmmááddyy PP.. AA.. KKuurrooččkkiinneemm)) oossvvoobboozzoovvaallii nněěmmeecckkýý nnaacciiss--
ttiicckkýý kkoonncceennttrraaččnníí ttáábboorr AAuusscchhwwiittzz--BBiirrkkeennaauu,, ssee nnaa pprraažžsskkéémm
nnáámměěssttíí IInntteerrbbrriiggááddyy sseeššllii lliiddéé,, aabbyy uuccttiillii MMeezziinnáárrooddnníí ddeenn
ppaammááttkkyy oobběěttíí hhoollooccaauussttuu ((2277.. lleeddeenn)).. PPřřiiššllii ddoo mmíísstt,, kkddee ssttáávvaa--
llaa KKoonněěvvoovvaa ssoocchhaa,, nneežž bbyyllaa ssttrržžeennaa aa zznneeccttěěnnaa.. NNeeoobbvvyykklloouu
vveennkkoovvnníí vvýýssttaavvkkuu ttaamm ppřřiipprraavviillaa sskkuuppiinnkkaa,, jjeejjíížž jjááddrroo ttvvoořříí ttřřii
žžeennyy.. SSttaatteeččnnéé žžeennyy,, pprroottoožžee oobbhhaajjoovvaatt oossvvoobbooddiitteellee PPrraahhyy
aa ččáássttii ČČeesskkoosslloovveennsskkaa oodd ffaaššiissmmuu aa nnaacciissmmuu mmaarrššáállaa KKoonněěvvaa
jjee vv ssoouuččaassnnýýcchh ppooddmmíínnkkáácchh ssttaatteeččnnýý ččiinn.. 



POČASÍ

DDNNEESS bude zataženo až oblačno, místy i polojasno, ráno ojediněle
mlhy. K večeru od západu postupně déšť, v polohách nad 900 m i déšť
se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší denní teploty 99 aažž 1133 °°CC, ojedině-
le až 1155 °°CC, v 1000 m na horách kolem 77 °°CC. Mírný jižní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude oblačno až zataženo, zpočátku na většině území déšť,
v polohách nad 900 m déšť se sněhem nebo sněžení. Od západu ustá-
vání srážek, k večeru ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Noční tep-
loty 66 aažž 22 °°CC, denní teploty 99 aažž 1133 °°CC, na severovýchodě kolem 
88 °°CC. Mírný severovýchodní vítr 33--77 mm//ss postupně zeslábne.

VVee ččttvvrrtteekk bude zpočátku jasno a ojediněle nízká oblačnost nebo
mlhy. Během dne přechodně polojasno až oblačno. Noční teploty 22 aažž
--22 °°CC, denní teploty 1100 aažž 1144 °°CC, na severovýchodě kolem 88 °°CC.
Slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Pórková polévka na víně
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 1 lžíci másla, 300 g pórku, 150 ml bílého

vína, 500 ml zeleninového vývaru, 150 ml smetany ke
šlehání, 100 g taveného sýra, olej, sůl, mletý bílý pepř,
čerstvou petrželku.

Pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme na kolečka. Tave-
ný sýr nakrájíme na kostičky. Na másle orestujeme pórek,
zalijeme ho vínem a přivedeme k varu. Potom přidáme
kostičky taveného sýra, který za stálého míchání necháme
rozpustit. Přilijeme vývar a vaříme asi 10 minut. Nakonec
polévku zjemníme smetanou, prohřejeme a podle chuti
osolíme a opepříme. Ozdobíme snítkou čerstvé petrželky
a podáváme třeba s opečeným rohlíkem, nebo dokřupava
vypečenými kostičkami uzeného masa. Dobrou chuť!

ZZaassllaallaa VVllaassttaa CChhoommááttoovváá,, PPrraahhaa ((rreecceepptt čč.. 6622//2222))

Z HISTORIE

Světový den práv 
spotřebitelů

11889977 zemř. EEddvvaarrdd JJEELLÍÍNNEEKK, český spi-
sovatel a překladatel (nar. 6. 6. 1855)

11993377 zemř. HHoowwaarrdd LLOOVVEECCRRAAFFTT,, ame-
rický prozaik, autor hrůzostrašných
povídek (nar. 20. 8. 1890)

11996622 zemř. AAnnnnaa SSTTEEIIMMAARROOVVÁÁ (roz.
Budilová), česká herečka (nar. 7. 7.
1889)

11996622 zemř. AArrtthhuurr HHoollllyy CCOOMMPPTTOONN,
americký fyzik. Nobelova cena za
fyziku 1927 (nar. 10. 9. 1892)

11998822 zemř. VVllaaddiimmíírr ŠŠMMEERRAALL, český
herec (nar. 16. 10. 1903)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky III (3/8). Britský 
seriál (2014) 0099..5555 První republika II (10/13).
Seriál 1100..5555 Šperky. Viktor Preiss v povídce
G. de Maupassanta (1988) 1111..3300 AZ-kvíz
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda. Magazín 
14.30 Počesku. Rabštejn nad Střelou
14.40 My všichni školou povinní (10/13).

Svátky klidu a míru. Seriál (1984)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (4/8).

Britský seriál (2014)
16.45 Cestománie. Mosambik: Skrytý poklad
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 LLáásskkaa jjee lláásskkaa.

Eliška Balzerová a Petr Nárožný v kome-
diálním filmu o lidech, kteří přes nepříz-
nivý osud touží po naplněném životě.
Koprodukční snímek ČT (2012)

21.54 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
2211..5555 NNeevviinnnnéé llžžii. Čistá práce.

Poctivost a spolehlivost nechrání před
pastí půjček a nesolidností

23.10 Komisař Moulin. Vypni to rádio! 
Epizoda z francouzského kriminálního
cyklu (1998)

0011..0000 Chalupa je hra 0011..2200 Zajímavosti z regionů
Události a informace z kraje, v němž žijete 0011..5500
AZ-kvíz 0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby naší doby
0055..1155 Černé ovce 0055..3300 Události v regionech

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Tropické ostrovy (2/3).
Borneo 0099..2200 Zázraky lidského génia:Silnice,které
změnily svět 1100..1155 Objasněné záhady egyptských
mumií: Královna Hatšepsut 1111..0000 Největší tankové
bitvy:Ardeny (2) 1111..5500 Peru – »tržiště« civilizací
12.10 Nedej se plus
12.35 Nedej se: Povolání ekoterorista
13.05 Válečné stroje: Počátek věku strojů.

Britský dokumentární cyklus
13.50 Tajemství 2. sv. války:

Zkáza křižníku Scharnhorst.
Britský dokumentární cyklus

14.45 Sto divů světa (11/13)
15.40 Zmrzlá planeta: Podzim.

Dokument z kolekce BBC Earth
16.30 Prezident, který se nerad fotografoval.

Politická a lidská tragédie Emila Háchy
(1993)

17.15 Princ Charles - doma v Cornwallu (2/2).
Britský dokument

18.05 Nejúžasnější díla přírody:
Pobřeží. Australský cyklus

19.00 Běžkotoulky. Krušné hory v Ústeckém kraji
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 MMaaggiicckkáá hhlluubbiinnaa.

Jean Reno a Jean-Marc Barr 
dva přátelé z dětství, dva soupeři a jedna
velká láska ke světu pod hladinou.
Francouzsko-americký film (1988)

22.20 Chci Tě, jestli to dokážeš.
Osobitá dokumentární tragikomedie 

23.50 Tajemné bunkry (1/2).
Německý dokumentární cyklus

0000..4455 Zelená poušť 0011..4455 Hříšná duše II (5/8) 0022..3300
Cesty víry:Vesmír vsrdci Evropy 0022..5555Legendy záchranář-
ství:Vplamenech 0033..2255Co by kdyby:Únor nebyl vítězný

0055..5555 Snídaně s Novou. 0088..4455 Novashopping
0099..0000 Ulice (4226). Český seriál (2022) 0099..5555
Specialisté (157). Bratr. Český krimiseriál (2022)
1100..5555 Na lovu.Televizní kvíz 1111..5500Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.30 Krok za krokem VII.

Sedmá řada amerického seriálu (1997)
12.55 Doktoři z Počátků (21). Divná holka.

Seriál z prostředí české vesničky (2013)
14.05 Mentalista III (2). Trik s krví.

Třetí řada amerického krimi seriálu (2010)
15.05 Kriminálka Miami X (15).

Smrt jednoho poctivce.
Kanadsko-americký seriál (2011)

15.55 Kriminálka Miami X (16). Rodinný podnik.
Kanadsko-americký krimi seriál (2011)

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

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.35 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4227). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((1177))..

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...

22.40 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.30 Kriminálka Miami X (15).

Smrt jednoho poctivce.
Desátá řada kanadsko-amerického
kriminálního seriálu (2011)

0000..2200 Kriminálka Miami X (16) 0011..1155 Mentalista III
(2) 0011..5555 Krok za krokem VII 0022..1155 Střepiny 0033..0055
Na lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků (21). Divná holka 

0066..1155 M.A.S.H (178). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0077..0000 Nový den 0088..1155 M.A.S.H
(179) 0088..5500 M.A.S.H (180). Americký válečný
seriál (1972 – 1982) 0099..2200 Linka (2). Seriál z pro-
středí linky tísňové pomoci 1100..3300 Jak se staví sen
– extra. Nella 1111..3355 Walker, Texas Ranger VIII
(18). Černí draci. Americký akční seriál (1999)
12.35 Jake a tlusťoch III (2). Dáma v červeném.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XII (13).

Stegnerův poslední úder.
Německý kriminální seriál (2017)

14.35 Námořní vyšetřovací služba III (17).
Lačnost. Americký krimiseriál (2005)

15.40 Ano, šéfe! Restaurace Kuželna 
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno! Pět soutěžících, pět večeří,

menu tradiční i exotická! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((1122))..

Mít sestru se hodí.
Sid je bez peněz a k práci v zoo si
musí přibrat další dvě zaměstnání.
V zoo se vše připravuje na významný
projekt s nosorožci, při kterém se Rok-
lová musí vypořádat s Brázdovou léč-
kou. Petr a Břéťa pátrají po pravé totož-
nosti Lady X

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Restaurace Kuželna 
0011..0055 LIKE HOUSE 3 0011..5500 LIKE HOUSE 3 NIGHT
SHOW 0022..0055 Námořní vyšetřovací služba III (17).
Lačnost 0033..0000 Jake a tlusťoch III (2). Dáma v čer-
veném 0044..0000 Policie Hamburk XII (13). Stegnerův
poslední úder 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 1144.. bbřřeezznnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,570
EMU euro 1 EUR 24,890
Maďarsko forint 100 HUF 6,657
Polsko zlotý 1 PLN 5,271
Švýcarsko frank 1 CHF 24,286
USA dolar 1 USD 22,712
V. Británie libra 1 GBP 29,664
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Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,, ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii ččtteennáářřii..

Posílejte nám je na hheelleennaa..kkooccoovvaa@@hhaalloonnoovviinnyy..cczz případně na adresu
redakce Haló novin, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1. Nejlepší
recepty podle ohlasů čtenářů oceníme. ((rr))

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství,
ekonomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000
Hlavní zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední
Radiožurnál – aktuální reportáže 1155..0066--2200..0000 Odpolední Radiožurnál 1166..0000
Zprávy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100
Rozhovory a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál.
2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál
2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě 
s Petrem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. Milan Šotek: Dračí pohádky (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak
to vidí... Jan Ludvík 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na
pokračování. Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly (1/12) 2222..3300 Noční Mikrofórum
2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1166..3300 Akcent 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300
Četba na pokračování. John Steinbeck: Na plechárně (12/14) 1199..0000 Sedmé nebe
s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama. Hudební pořad 2200..5544 Orfeova smrt 2211..1155
Akademie. “Le beau Dussek” Jan Ladislav Dusík 2233..0000 Četba s hvězdičkou.
John Irving: Svět podle Garpa (15/31) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..2255 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1144..0000 Nebezpečné vztahy live. Životní kotrmelce, zkla-
mání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 1144..5555 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná
věc, dokud se nezvrhne v nenávist. Neuvěřitelné životní příběhy 1166..0000 EXPLOZIV. Rady
a skvělé nápady! 1177..0000 Poklad z půdy. Stará veteš může svému majiteli vydělat 1188..1155
Poklad z půdy. Stará veteš může svému majiteli vydělat 1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP
svět 2200..3300 Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup v diskusním pořadu 2211..2255 Týden
podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup komentuje aktuální události 2222..0000 Duel Jaro-
míra Soukupa. Exkluzivní rozhovor s předními 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 Rubín

SVÁTEK MÁ DNES IDA, ZÍTRA ELENA, HERBERT

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Poutní místa: Hejnice 0088..5500 Raport. Pro-
tektorát, tři muži a jedna vězeňská cela č. 108...
(1968) 0099..5555 Program orchestru Karla Vlacha
(1973) 1100..5500 Jožka Černý – 80 let: Jožka
Černý s přáteli (1989) 1111..3355 Planeta záhad:
Pod knutou extáze
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Den náš každodenní
12.55 Putování za muzikou.

Moravská Veselka (2017)
13.25 Divadélko pod věží.

Hosty Marie Rottrové jsou J. Bohdalo-
vá, J. Lehotský a J. Šuláková (1986)

14.15 Banánové rybičky. Zábavná talk show
Haliny Pawlowské (2001)

1144..4455 MMuužžii vv ooffffssiidduu. Svěží komedie podle
románu Karla Poláčka (1931)

16.20 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (2001)

17.05 Návrat na Brideshead (1/11).
Et In Arcadia Ego.
Britský romantický seriál (1981)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr. Méně pravidel, ale o to více

humoru přináší populární soutěžní
pořad (1993)

20.55 Poslední evergreeny Gustava Broma.
Hudebně zábavný pořad (1995)

21.45 Návrat na Brideshead (2/11).
Doma i v cizině.
Britský romantický seriál (1981)

2222..4400 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2222..5555 ZZllooččiinn ppáátteerraa AAmmaarraa.

Eduard Cupák v televizní adaptaci
stejnojmenného románu 
José Maria de Eća de Queirós (1968)

0000..2200 Poutní místa: Hejnice 00.35 Ztracené
adresy. Katzelsdorf 0011..0000 Planeta záhad: Pod
knutou extáze 0011..1155 Sváteční slovo
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Muži v offsidu

Návrat na Brideshead FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

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

Tel. 222 897 320
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Nic není ztraceno!
Vážené čtenářky, vážení

čtenáři,
v době, kdy doslova za

humny zuří válečný konflikt,
čelíme obrovské vlně zdražo-
vání, jejíž vrchol teprve při-
jde, společnost se polarizuje
a ve své rozdělenosti navíc
radikalizuje, těžko se mi hle-
dají slova. Ráda bych psala
o úspěšných českých vědcích,

o úspěšných sportovkyních, o dobývání vesmíru. Ale
na to si budeme muset asi ještě počkat. Co my.
Možná i naše děti. Svět se totiž právě teď a před naši-
ma očima mění a jediné, co je jisté, je, že nemáme
žádnou jistotu, co bude zítra. Vládní politici nás
vyzývají, abychom se uskromnili, že malý diskom-
fort je nic oproti utrpení ve válce. To je samozřejmě
pravda, ale téměř polovině běžných českých pracují-
cích by v případě ztráty hlavního zdroje příjmu vysta-
čily osobní úspory maximálně na tři měsíce. Lidé
prostě nemají příliš kde brát. Ještě hůř jsou na tom
senioři a lidé na různých jiných dávkách sociální
podpory, jako nezaměstnaní, rodiče na rodičovské,
invalidní důchodci. Téměř tři čtvrtě milionu fyzic-
kých osob je v České republice v exekuci. Lidé žijí na
hraně i bez dopadů válečné krize na Ukrajině. A vidi-
na, že se to zlepší, se vzdaluje a s tím ve společnosti
roste frustrace a nespokojenost. Jako komunisté
bychom měli být připraveni na základě analýzy dat
nabídnout ekonomické řešení této svízelné situace.
A tím řešením musí být radikální změny v příjmové
části rozpočtu. Je naivní představa, že všechny výda-
je zamáznou pracující ze svých nuzných příjmů.
Konečně musí na stůl přijít návrh na progresivní zda-
nění, na konec vyvádění dividend do daňových rájů,
zdanění nadnárodních firem a bank. Zároveň se teď
ukazuje, jak ošemetná je závislost na cizích státech,
co se týče strategických zdrojů. Ty musí být vráceny
do rukou českého státu, do rukou občanů naší země.
Jenže známe kapitalismus. Stál, stojí a bude vždy stát
na straně těch nejbohatších. I naše současná vláda
bude loajální kapitálu. Vždyť o lidi jde až na posled-
ním místě. V České republice i na Ukrajině. 

I přes všechny problémy, které se na nás valí a se
kterými se budeme v nadcházejících týdnech muset
potýkat, vám přeji příjemné čtení dnešní přílohy
mladých. Doufám, že vám přinese mnoho zajíma-
vých informací a pomůže vám nahlédnout do způ-
sobu uvažování nastupující generace komunistů.
Jsem přesvědčena, že dostane-li se jí podpory ve
vlastních řadách, nic není ztraceno! Ohlasy netrpě-
livě čekáme na emailu VIZEmladych@gmail.com

Opatrujte se.

Za jednotu proti imperialismu, 
za internacionální postoj!

Ve čtvrtek 24. února počala invaze vojsk
Ruské federace na sousední Ukrajinu. Do
nynějších hodin (7. 3. odpoledne) dochází

k dělostřeleckým soubojům, pěchotním výsadkům hluboko v týlu ukra-
jinského území i leteckému bombardování. Humanitární krize řady vel-
kých měst typu Charkova či Mariupolu rezultovala v silnou uprchlickou
vlnu směrem na západ, a vzhledem k doposud nejmohutnějším balíč-
kům sankcí ze strany vlád Spojených států amerických nebo Velké Bri-
tánie zaměřeným proti ruským energetickým dodavatelům, se očekává
skokové zdražení paliv, ale i pečiva. 

Společný jmenovatel ve vyjádření veškerých významných státníků
během posledních dvou týdnů lze nazvat obavou z vypuknutí širšího
válečného konfliktu. Navzdory tomu jsme od konce minulého měsíce
svědky navozování válečného způsobu myšlení, z něhož se stává povin-
ná výbava v diskusích stran současné konfrontace. Americký pedagog
a psycholog Lawrence LeShan předestřel ve své knize Psychologie
války z roku 1974 působivou analýzu rozdílů mezi racionálním míro-
vým uvažováním, které zahrnuje možnost hovořit s těmi, jejichž jedná-
ní se nám nelíbí, nebo řešit příčiny nastalého problému, a iracionálním
válečným smýšlením, jež nepřipouští odstíny šedé v jasně ustaveném
černobílém paradigmatu a nehodlá se zabývat příčinami, nýbrž usiluje
o totální destrukci druhé strany. 

LeShanův rozbor sice představuje jevy obou myšlenkových úzů
v rovině čistě popisné, ve světle nedávných událostí je však nutné polo-
žit si otázku, proč se má nyní světová veřejnost »mobilizovat« a »přiná-
šet oběti« v hystericky válečném slova smyslu, ačkoliv situace jasně

dává tušit, kdo je nyní agresorem a kdo potřebuje solidaritu, materiální
i morální pomoc. Vlna soucitu i nezištnosti zavládla v našich domovech,
školách, neziskových organizacích, ulicemi zní jasné odsouzení impe-
rialistické agrese učiněné oligarchickým putinovským režimem. Přesto
to prý nestačí. 

Silácká vyjádření premiéra Petra Fialy o tom, že »jsme ve válce«,
nesou pachuť účelovosti vzhledem ke kupícím se hospodářským a so-
ciálním problémům české společnosti primárně ve světle posledních
dvou let covidové pandemie. Taktéž ostrovní verze našeho konzervativ-
ního jestřába, britského ministerského předsedy Borise Johnsona, nešet-
ří ostrými slovy a hodlá přinutit Západ »semknout se« kolem jeho akč-
ního šestibodového plánu, ačkoliv ještě před pár týdny čelil ostré kritice
kvůli nezvládnuté pandemii a ve stranických kruzích Konzervativní stra-
ny i vládních kuloárech se otevřeně hovořilo o puči.

Motivace putinovského režimu rozpoutat agresi se také zdají být
pragmatické – klesající hospodářská efektivita i popularita předních
osobností státu, která byla na vrcholu před osmi lety po krymské krizi.
V rámci »mimořádné situace« lze vyhrocenou rétorikou připravit
občanstvo také na zavádění opatření, jež by jinak narážela na silnou
nevoli. Zásah státu a soukromého provozovatele registru doménových
jmen CZ.NIC vůči takzvaným dezinformačním webům představuje
jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí. Pravicová vláda argumentu-
je prevencí vůči hoaxům a dezinformátorům, avšak politická motiva-
ce onoho opatření je zřejmá. V současné době sledujeme vzestup dis-
kursu rovnítka mezi putinovským Ruskem a bývalým Sovětským sva-
zem – a máme záruku, že v budoucnu nebude podobným preventiv-

ním úderem potlačena i komunistická opozice? Morální panika kolem
(byť poněkud neobratných) výroků předsedkyně KSČM Kateřiny
Konečné na konto současného dění dává tušit, že tyto obavy nemusí
být liché. Konečná narušila binární obraz světa, tolik dle LeShana
typický pro válečné myšlení, a postavila postup Putinova tyranského
režimu na roveň imperialistických agresí západních vojenských struk-
tur, přičemž varovala občany i komunisty před hledáním spásné
pomoci v přimykání se k lokálním buržoazním vládám. Je-li tento
postoj vyhodnocován jako dezinformující, či přímo škodlivý, zamys-
leme se nejen nad výchozími definicemi, nýbrž i nad cílem této takti-
ky.

Volební neúspěch KSČM, následovaný jejím odchodem z parlamen-
tu, umožňuje zesilovat pravicové útoky na komunisty a jejich ideologii.
Současná krize navíc přeje silným slovům válečných jestřábů, jejichž
množina se silně prolíná se skupinou antikomunistů. Nebuďme jako
komunisté lhostejní k této hrozbě, a to jak v naší zemi, tak napříč západ-
ní Evropou, a dokonce i na druhé straně válečné barikády. Vzpomeňme
nedávného výroku Vladimira Putina, dle kterého Ukrajinci ještě nevědí,
co je dekomunizace, jako to vědí v Rusku. Krize kapitalismu zastíněná
válečnickou řevnivostí není věcí novou, jde naopak o jev pro kapitalis-
mus natolik zásadní, že k jeho odhalení i praktické nápravě disponuje-
me řadou znalostí jak dějinných modelů, tak úspěšných praktických pro-
vedení. Klaďme akcent na internacionalistický postoj, budování silné
revoluční komunistické organizace doma a podporu těchto za hranice-
mi, a nepřipusťme nejednotu vůči imperialismu, ať již přichází odkudko-
liv. ŽŽááddnnáá vváállkkaa kkrroomměě ttřřííddnníí!! JJaann BBOODDNNÁÁRR

Proběhlo jednání Komise 
mládeže ÚV KSČM

VV úúnnoorruu pprroobběěhhlloo řřááddnnéé jjeeddnnáánníí KKoommiissee mmllááddee--
žžee ÚÚVV KKSSČČMM.. PPřřiinnááššíímmee ssttrruuččnnéé sshhrrnnuuttíí ččiinnnnoossttii
mmllaaddýýcchh vv uuppllyynnuulléémm rrooccee aa vvýýhhlleedd ddoo rrookkuu nnáássllee--
dduujjííccííhhoo..

Komise mládeže ÚV KSČM s potěšením přija-
la rozhodnutí mimořádného sjezdu 2021 a ggrraattuulluu--
jjee KKaatteeřřiinněě KKoonneeččnnéé ke zvolení do funkce předsed-
kyně ÚV KSČM. Stejně tak gratuluje i všem zvo-
leným místopředsedům a místopředsedkyním
a ostatním členům nejužšího vedení strany a přeje
mnoho tvůrčího elánu při výkonu funkcí.

S velkým zklamáním jsme naopak přijali
vvýýsslleeddkkyy vvoolleebb ddoo PPoossllaanneecckkéé ssnněěmmoovvnnyy 22002211.
Přes maximální nasazení mladších členů strany,
kteří aktivně působili nejen na sociálních sítích, ale
v rámci pandemických opatření i v ulicích, nepo-
dařilo se překonat potřebných 5 %. Po počátečním
zklamání a po volbě nového vedení strany pojali
jsme však tuto situaci jako možnost nového začát-
ku pro působení KSČM mezi mladými, levicově
orientovanými lidmi a pustili se do několika
nových projektů.

Po domluvě s vedením redakce Haló novin
vychází od nového roku úterní příloha VIZE mla-
dých, do které aktivně přispívá zhruba desítka
mladších členů strany a několik levicově smýšlejí-
cích dopisovatelů z mimostranických struktur pod
vedením Petry Prokšanové coby vedoucí redaktor-
ky. Naším úkolem je agitací mezi členy KSČM
zvýšit počet dopisovatelů. Zapracovat je potřeba
také na kvalitě obsahu, který by měl do budoucna
nabýt více charakteru vzdělávacího. Také je
nezbytné více sdílet obsah VIZE mladých zveřej-
něný na webových stránkách ihano.cz/vize na so-
ciálních sítích, nejlépe mimo sociální bublinu
členů KSČM. 

Šanci na zlepšení spolupráce s KSČM vycítili se
začátkem roku také levicově smýšlející umělci,
kteří se na KSČM obrátili s nabídkou vytvoření
sdíleného prostoru v rámci budovy ÚV KSČM
v Praze. Cílem tohoto AAtteelliiéérruu ssoocciiáállnněě aannggaažžoovvaa--
nnéé ttvvoorrbbyy je vytvořit zázemí pro sociálně a politic-
ky orientovanou (profesionální) audiovizuální
a výtvarnou tvorbu levicově smýšlejících autorek
a autorů, ideově navazujících na meziválečnou
Levou frontu. Ateliér bude využíván od tvorby
transparentů po studio pro natáčení podcastů,
videocastů a dílnu politické grafiky. Komunistická
strana tak získá možnost prezentovat se znovu jako

platforma pro současné kritické, politické a sociál-
ní umění napříč levicovým hnutím. Prostor bude
také využíván pro setkávání a práci mladých čle-
nek a členů strany a jejích sympatizantů. Za mož-
nost tento záměr realizovat děkujeme předsedkyni
s. Konečné. 

Díky s. Luboši Petříčkovi, členovi KM ÚV
KSČM za Prahu, vznikla ooddbboorráářřsskkáá zzáákkllaaddnníí
oorrggaanniizzaaccee mmllaaddýýcchh »»RROOHHááččii«« vv rráámmccii OOSS ČČMMSS..
Cílem této organizace je pomoci s rozšiřováním
povědomí o třídních odborech, aktivní pomoc při
kampaních, vytvoření odborářského aktivu pro sdí-
lení zkušeností v boji za práva pracujících. K člen-
ství v této základní organizaci, respektive k členství
ve Facebookové skupině zveme všechny mladé
členy, kteří se zajímají o práci odborů.
Členství může být dvojité a členský
příspěvek je stanoven na 200 Kč za
rok. Zodpovídá s. Petříček, které-
ho je možno kontaktovat na
emailu mladikomunistepra-
ha@gmail.com

Komunikační platformou
směrem k veřejnosti zůstává
FFaacceebbooookkoovváá ssttrráánnkkaa MMllaaddíí
kkoommuunniissttéé KKSSČČMM, na kterou máme
díky obsahu vytvářenému pro VIZI
mladých dostatek zajímavých a autor-
ských příspěvků. Stránku propagujeme nejen
v rámci Facebooku, ale i samolepkami, kterých
nám s. Roman Roun nechal na vlastní náklady
vyrobit 10 000 ks. Za jeho příspěvek děkujeme.

V letošním roce nás čekají vvoollbbyy ddoo zzaassttuuppiitteell--
sstteevv oobbccíí aa ttřřeettiinnyy SSeennááttuu. Doporučujeme obsadit
přední místa kandidátek lidmi, kteří se orientují
v současném společenském dění, jsou schopni
samostatně komunikovat na sociálních sítích, a pře-
devším je potřeba jim zajistit veškerou vnitrostra-
nickou podporu. Abychom mladé kandidáty na tuto
roli připravili, doporučujeme jim účast na sobotním
Vzdělávání Jana Švermy a nabídnuta jim byla
i účast na Levicové akademii pořádané Nadací
Rosy Luxemburgové. Té se zúčastní asi desítka
zájemců z řad mladých komunistů.   S. Petříček
a s. Růžička díky svým vazbám na ELYN zajistí
možnost účasti na Letní univerzitě Evropské levice. 

O rok později čeká Českou republiku vvoollbbaa
hhllaavvyy ssttááttuu. ÚV KSČM rozhodl o postavení vlast-
ního kandidáta, kterým je s. Josef Skála. Tato zprá-

va byla v levicových kruzích mimo KSČM přijata
s kombinací škodolibé radosti a zděšení. Jedni si
přejí konečný zánik KSČM, kterou už dlouho
nepovažují za komunistickou, druzí doufali, že
vypadnutí z PS PČR a omlazení vedení povedou
ke změně směřování KSČM. Frustraci toto roz-
hodnutí způsobilo i mnoha mladým členům
KSČM. Ti se obávají, že nominace s. Skály snižu-
je šanci změnit vnímání KSČM veřejností jako
pokrokové a otevřené mladým lidem. Problematic-
ké je i působení s. Skály ve strukturách konzerva-
tivních nacionalistů. Bude nelehkým úkolem udr-
žet mezi mladými členy stranickou kázeň a zajistit
tomuto kandidátovi podporu v kampani při sběru
podpisů umožňující jeho kandidaturu. 

Před námi je také květnový řřááddnnýý ssjjeezzdd
KKSSČČMM. Vyzýváme okresní a krajské

konference, aby daly příležitost
zúčastnit se sjezdu těm, kteří mají

potenciál pracovat ve straně i do
budoucna a účast na sjezdu pro
ně bude znamenat nejen praktic-

kou zkušenost, ale i příležitost
navázat nové kontakty a závazně

spolurozhodnout o budoucnosti
strany.
Na jednání byl schválen záměr reali-

zovat CCeelloossttááttnníí sseettkkáánníí mmllááddeežžee nnaa ppooddzziimm
22002222, které se nově bude konat pod názvem

Setkání levicové mládeže. Cílem je oslovit k účasti
více sympatizantů než doposud. K účasti nově
zveme členy a sympatizanty KSČM s rodinami,
čemuž bude přizpůsoben i program jednání, a věří-
me, že se díky tomuto kroku bude moci zúčastnit
více lidí, kteří nechtějí nebo nemohou dělat kom-
promisy ve slaďování rodinného a stranického živo-
ta. O přesném termínu budeme brzy informovat.

V zájmu rozšiřování spolupráce mladých pokro-
kových lidí jsme se rozhodli pro realizaci SSeettkkáánníí
mmllááddeežžee vvee ssppoolluupprrááccii ss KKoommuunniissttiicckkýýmm ssvvaazzeemm
mmllááddeežžee lleettooss nnaa jjaařřee. Mladé členy KSČM také
vyzýváme k účasti na Antikapitalistickém kempu. 

Komise mládeže ÚV KSČM bude nadále praco-
vat podle svého statutu jako poradní orgán ÚV
KSČM. KM ÚV KSČM podporuje vznik KKoommiissíí
mmllááddeežžee ppřřii KKrraajjsskkýýcchh vvýýbboorreecchh a jejich vznik
bude iniciovat tam, kde je to možné a žádoucí.

ZZaa KKoommiissii mmllááddeežžee ÚÚVV KKSSČČMM
PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, ppřřeeddsseeddkkyynněě
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na úterý VIZE mladých



Zhlédli jsme za vás 1122

Odcizili jsme se všemu. Práci, citům, vztahům

Sviňa aneb O (ne)funkčnosti jedné předvolební
kampaně v době post-politické

DDeevviizzoouu ppřříínnoossnnééhhoo ffiillmmoovvééhhoo nnáámměěttuu
jjee jjeehhoo mmoožžnnoosstt vvyyvvoollaatt ddůůlleežžiittoouu ssppoollee--
ččeennsskkoouu rroozzpprraavvuu.. ZZ ppoouuhhéé rreefflleexxee jjeeddnnoo--
ttlliivvééhhoo ddííllaa ssee ttaakk mmůůžžee ssoouussttřřeedděěnníí ppřřee--
nnéésstt nnaa oobbeeccnnoouu pprroobblleemmaattiikkuu ddíílleemm
ooddrráážžeennoouu.. PPřřeeddllooňňsskkáá sslloovveennsskkáá nnoovviinn--
kkaa vv žžáánnrruu ppoolliittiicckkééhhoo tthhrriilllleerruu SSvviiňňaa ttaakk
ččiinníí vvee vvzzrruuššeennéé ddoobběě ppooppttáávvkkyy ppoo ssvvéé
llááttccee,, zzpprraaccoovváávváá jjii vvššaakk bbaannáállnněě aa zzaa
úúččaassttii nneeššvvaarrůů ddoommnněělléé aannggaažžoovvaannoossttii..

Již čtyři roky uběhly v těchto dnech od
21. února 2018, kdy byl ve svém domě
nedaleko západoslovenské Trnavy nale-
zen mrtvý investigativní novinář Ján
Kuciak společně se svou těhotnou snou-
benkou Martinou Kušnírovou. První zprá-
vy bezprostředně po nálezu těl hovořily
o cizím zavinění, přesněji úkladné nájem-
né vraždě. Motivem objednavatelů měla
být Kuciakova novinářská práce. Pobou-
ření slovenské veřejnosti vedlo k maso-
vým demonstracím a následnému pádu
vlády dlouholetého »smeráckého«
premiéra Roberta Fica. Kauza se téměř
okamžitě stala nástrojem kulturní reflexe.
Dokumentaristka Zuzana Piussi si vzala
téma investigativních novinářů v nebez-
pečí před mocnými z politiky či velkého
byznysu jako prostředek, skrze něhož ve
snímku Ukradené Slovensko nemilosrdně
účtuje s celými třemi dekádami liberální
kapitalistické demokracie v zemi. Hen-
rich Krejča se zase filmem Ján a Martina
pokusil zrekonstruovat v tu dobu přesně
rok trvající vyšetřování případu s akcen-
tem na jeho osobní prožívání rodinnými
pozůstalými obětí. Taktéž v literatuře si
případ brzy našel referenta, slovenský
novinář Árpád Soltézs dopsal ještě na
sklonku roku 2018 román Sviňa, jehož
určité dějové linie zasahují i Kuciakovu
kauzu. Tento bestseller si za předobraz
svého filmu vybrala i režisérka Mariana
Čengel Solčanská.

Elity jakožto nepřátelé 
s falešnými legitimacemi

Již v uměleckém záměru Solčanské
však vyvstává první problém. Zatímco
výše zmíněné dokumentární pokusy Krej-
či a Piussi pracovaly stoprocentně v rovi-
ně reality a čerpaly ze skutečných podrob-
ností o případu včetně jmen zainteresova-
ných, Soltézsova kniha se pohybovala na
pomezí fikčního a skutečného světa.
Novinář se zmatenému publiku, jež
v románových figurkách poznávalo sku-
tečné osoby a kauzy, od začátku vymlou-
vavě posmíval a v případě poznání kon-
krétního člověka (či dokonce poznání
sama sebe) v některé postavě doporučoval
»jít to udat na nejbližší fízlárnu«. V prv-
ním záběru snímku si taktéž můžeme pře-
číst, že osoby či příběh jsou fiktivní
a jakákoliv spojitost s reálnými předobra-
zy pouze náhodná, ihned následující
úvodní scény však svou chronologií
a představením postav nenechávají na
pochybách ani minimálně sečtělého
pozorovatele slovenských politických reá-
lií. Vzestup na konci 90. let vyřízené poli-

tické existence Boba až k volebnímu
vítězství roku 2012 jasně odkazuje
k (mimochodem chronologicky totožné-
mu) tažení Roberta Fica a jím založené
strany SMER – sociálná demokracia
z původně bezvýznamných pozic na
mocenský premiérský vrchol. To celé
s podporou či dokonce v synergii s býva-
lým vekslákem a nynější vlivnou šedou
eminencí Lolo Wagnerem, v jehož dra-
maturgickém opisu brzy poznáváme
»nedotknutelného« Mariána Kočnera,
který dostal Boba-Fica nahoru vydíráním
skrze pornografickou nahrávku s nezleti-
lou. Taktéž v případě postavy politického
šíbra Ňuňa se režisérčin úmysl setkává
s neúspěchem, skvěle roztěkaně a neuro-
ticky hrající Dano Heriban je s Ňuňovým

předobrazem, Robertem Kaliňákem,
téměř totožný i vzhledově. Nejen hlavní,
nýbrž i řada vedlejších postav vykazuje
nápadně shodné rysy s aktivními účastní-
ky doposud živých kauz. Paralelně
s Bobovou linií je vyprávěn příběh ode-
hrávající se za zdmi resocializačního cent-
ra Solis vedeného direktorkou. Za její
organizace dochází v ústavu k systematic-
kému zneužívání mladých dívek zaměst-
nanci či nucené prostituci s veřejnými
osobami, posléze vydíratelnými Wagne-
rem, k němuž vede nitka právě skrze
direktorku. Jedno z děvčat dokonce orgii
nepřežije. Snímek zde čitelně referuje
k praktikám ve znovuzačleňovacím cent-
ru Čistý deň a jeho někdejší ředitelce
Zuzaně Tománkové. Narativ filmu drama-
turgicky kopíruje údaje z vyšetřovacích
spisů, jinde si navíc i přisadí a v doposud
neuzavřených větvích případu hovoří
výmluvně ve prospěch »obžaloby« (za
vraha mladé prostitutky označuje vlivné-
ho politika a jeho vyvinění podává jako
komplot policie a mafie). Právě přisazo-
vání, které se stává nadinterpretací samot-
ného Soltézsova románu, působí mnohdy
velmi účelově a dojem skutečnosti ruší.
Ona praxe není u Solčanské ojedinělá. Již
ve svém o tři roky mladším snímku Únos
operuje s převodem historických faktů
a jmen na fikční úroveň. Hlavní postavou
thrilleru reflektujícím politickou krizi na
Slovensku v letech 1994 až 1996, vznik-
lou v důsledku zavlečení syna tehdejšího
prezidenta Kováče do ciziny tajnými služ-

bami, je Předseda, autokratický premiér
a strůjce únosu, ve kterém nelze nepoznat
Vladimíra Mečiara. I v onom případě
však mají viníci jen falešné legitimace.

Zatímco první polovina filmu exponuje
vzestup mafiánsko-politické chobotnice
pod vedením Wagnera, druhá přenáší
těžiště do prostředí investigativních novi-
nářů, skrze které konstruuje protivu
k první půli nejen co do morálních kvalit
charakterů, nýbrž i sympatizujících režij-
ních prvků. Novináři, zejména Ondřej
Mladý, kroužící kolem podezřelých bílých
míst v případě Solisu či Wagnerových
obchodů, mají správný instinkt hlídacích
psů demokracie, stabilní rodinné zázemí
a navzájem si důvěřují. V jejich světě se
může podařit cokoliv, máte-li dostatek

elánu k obíhání oficiálních míst a vybírá-
te-li je intuitivně vhodně tak, aby vám šly
na ruku. Není tedy potíž se od městského
(sic!) policisty zasahujícího u nehody
s ministerským autem jedoucím z nočního
klubu dozvědět mnohem více, než ze
zdrojů krajského policejního ředitelství, na
základě tohoto tnout do živého a stát se
nepřítelem mocných. Ti vám poté rozezle-
ní vyvolávají z osobního mobilu a explicit-
ně vyhrožují, mnohem šťavnatěji, než reál-
ní Kočnerové svým »pisálkům, které nají-
mají a úkolujou«. Nabíledni je opět nutné
srovnání s mladším Únosem, jehož jedna
z hlavních hrdinek, novinářka Marta,
podobně ladným způsobem objasňuje
podezřelé vraždy v okolí lidí spojených
s únosem prezidentova syna a kůži ji v těž-
kých chvílích zachraňuje společenská
prestiž povolání investigativce. Ačkoliv se
nesnáze kupí, v rozhodujících chvílích je
přebíjí sázka na správný zdroj či rovnou
deus ex machina v podobě zásahu třetí
strany. Snadná neuvěřitelnost, s níž Sol-
čanská představuje novinářskou práci, sni-
žuje prométheovské ambice jejích filmo-
vých postav, jež jsou sympatické. Promé-
theovské snažení u výše popsaných však
lze číst i jinak, pesimističtěji. Ať se již
jedná o znásilněnou Martu z Únosu či
zastřeleného Ondřeje ve Svini, je dílčí
úspěch a malý krok vpřed ke snesitelnější-
mu veřejnému prostoru vykoupen osobní
tragédií. Akcent na morální jednání osa-
mělých jednotlivců v síti nepřehledných
vztahů odosobněné moci, kterou lze pouze

otřást, ale nikoliv ji nahradit či svrhnout,
však hovoří o zásadním momentu součas-
né angažované filmové tvorby.

Post-politická pravda 
a kolektivní svědomí

Prolog snímku patří citátu z Herodoto-
vých Dějin, jenž zmiňuje perského mága
Gaumátu, vzbouřence proti králi říše
Smerdisovi, který později uzurpoval moc
mnohem tvrději a sám byl nakonec svr-
žen. Úvod zde však plní funkci alibistic-
kého odkazu k »lekci z historie«, zmiňuje
se pouze o Gaumátově síle uchvatitele
a tvrdosti vůči nepřátelům. Připravuje
tímto půdu pro vyprávění o marném boji
jednoho spravedlivého se světem podlosti
a cynismu. Podobně vyznívá i první scéna
Únosu, obsahující dobové záběry z dějiš-
tě údajného »slovenského zázraku« v Lit-
manové, kde se náctiletým holčičkám na
místním kopci Zvir měla po celá 90. léta
zjevovat Panna Marie. Oba motivy rámu-
jí svůj snímek, objevují se mimo jiné na
jeho začátku i konci a čitelně vyjadřují
metaforu, v níž se chce Solčanská vyjád-
řit, ať již jde o »metafyzickou naději« zba-
vující nás hříchů za mečiarovská 90. léta,
či »metaforu vraždy« v případě novinky.
Tendence odkazovat k historizujícím
paralelám, jež nás mají učit neúprosné
logice dějin (před kterou jsme nuceni
kapitulovat), či vzhlížení k vyšším moc-
nostem, majícím za nás zúčtovat se spole-
čenskými nešvary, patří společně s mora-
listickým kýčem za doposud dominantní
v československém vyrovnávání se s pal-
čivými problémy. Ostatně i během protes-
tů Za slušné Slovensko, které vypukly po
vraždě novinářského páru, byly nejčastěj-
šími nápisy na transparentech abstraktní
hesla o špatném či nijakém svědomí jed-
notlivců nebo rovnou nás všech, o chybě-
jící kultivovanosti a z pódií zněly od více
či méně prominentních postav kultury
a politiky výzvy k modlitbám či prázdné
odsudky korupce. Dle samotné Solčanské
je Sviňa politickým filmem. Ne náhodou
měl svou premiéru zkraje února loňského
roku, tedy tři týdny před řádnými sloven-
skými parlamentními volbami, a stal se
doposud nejnavštěvovanějším filmem
tamních kin během prvního týdne projek-
ce. Celý je však protkán materiálem, který
sice pojednává o politicích a politice,
přesto je naprosto apolitický. Divák sledu-
je výstavu pokřivených, leckdy psychopa-
ticky jednajících šíbrů, kteří se pokoušejí
vyzrát jeden na druhého kompromitující-
mi fotkami, zamést pod koberec zabíjení
prostitutek nebo svoje řádění v barech,
a kteří zfetovaní na jachtách a ve svých
luxusních bytech vedou řeči o dobrém pití
(»Kolu, pijem iba kolu!«). Být tato dějová
linie zasazena do prostředí burzovních
spekulantů či manažerů průměrně slav-
ných popových kapel, kulisy by mohly
zůstat stejné, jeden by nepoznal, že námět
měl vycházet z politických reálií. Politic-
ký rozměr filmu nezachraňuje ani druhá
linka, jež měla potenciál zobrazit dys-

funkční prostředí soukromých resociali-
začních center, které s posvěcením státu
upevňují ve svěřencích patologické způ-
soby chování či jich přímo zneužívají.
A v osobní rovině se koneckonců nese
i vražda novináře, kvůli jehož šťourání ve
kšeftech s byty odchází od premiéra jeho
milenka. Tyto formy zobrazení jsou
ovšem typické pro moderní »realismus«
politických thrillerů na způsob Hranařů či
Kandidáta. Nestojí na reflexi nosného
politického podtextu, nýbrž na fragmen-
tech z osobního života teflonových paná-
ků či rovnou gangsterů na politiku napo-
jených. Odcizenost od reality, chladný
odstup od jakýchkoli zásad a pevných
postojů z nich tvoří prototypy filmů post-
politické éry. Filmů doby po pádu ideolo-
gií na »konci dějin«, ve které již ohledně
státní i veřejné praxe institucionální sprá-
vy nehraje prim soubor přesvědčení vyjá-
dřený v politických programech, nýbrž
důraz na krizový management, techno-
kratismus a »neideologická řešení« složi-
tých společenských problémů. A to bez
ohledu na okolnost, zda je aktuálně
u moci neoliberální pravice či takzvaní
socialisté. V takovémto prostředí se pohy-
buje i Solčanská, která není schopna pro-
kreslit politické motivace postav a uchylu-
je se k figurkaření. To ovšem, byť skvěle
zahrané, není problémem kvůli své pod-
statě, ale tomu, že je součástí nemohoucí-
ho uměleckého záměru. Vyznění díla jako
celku se tak, mělo-li vést v době předvo-
lební k závažnému mementu, nedá pova-
žovat za politicky působivé. A již vůbec
ne prozíravé či angažované. Neschopnost
včlenit jevy do širší politické a sociální
textury plodí namísto potřebné analýzy
pouze sled momentů hnusu a exploatace,
z nichž je nemožné vypíchnout jejich pří-
činnou souvislost a pojmenovat politic-
kým jazykem jejich kořen. Sviňa, film
čtyřiatřicetileté režisérky, snad vypovídá
o určitém traumatu generace mileniálních
tvůrců, kteří pobírali společenský rozum
v ovzduší nenaplněných ideálů sametové-
ho listopadu, a byli silně poznamenáni
rozporem mezi oficiální rétorikou
o konečném vítězství dobra, spravedlnos-
ti a demokracie na jedné straně a spole-
čensko- politickou praxí na straně druhé.
Zatímco u tvůrkyň jako Zuzana Piussi či
Barbora Berezňáková (skvělá obžaloba
mečiarismu dokumentem Skutok sa stal)
došlo ke katarzi, přičemž se dokázaly
z tohoto rozporu vyvázat, provést
v posledních dílech strukturální kritiku
a vystavit účet poměrům, Čengelová
nehledá odpovědi na negativní sociální
jevy, které filmařsky exponuje, pouze
z nich obviňuje tu ducha doby, tu vše-
obecnou zkaženost a vzpíná ruce k nebe-
sům. Což je málo nejen na předvolební
kampaň, nýbrž i angažovaný politický
film mladé filmařské generace. Počátek
čtvrté posametové dekády totiž žádá víc.
Osobní maximou lze učinit jakýkoli
postoj, ovšem základem každého by mělo
být zahodit strach, ukázat prstem a žalo-
vat. JJaann BBOODDNNÁÁRR

Kolega v práci mi vždycky říkával, že
se ke komunismu propracujeme skrze
kapitalismus. Dřív jsem se tomu smál.
Ovšem když pozoruji své pracovní okolí,
tak mu musím dát za pravdu. Nevím, co
bude onou finální metou, ke které se tedy
skrze kapitalismus propracováváme, ale
komunismus to nebude. Možná si tak
bude třeba říkat, ale nebude to nic jiného,
než odcizení a otroctví. Nebude to ten
kýžený ideový čistý humánní komunis-
mus. Alespoň ne v jeho lidské formě, kte-
rou známe z knih a svých snů a pro kterou
dýcháme. Spějeme totiž stádovitě oprav-
du k nechutnému otroctví. K ryzímu ploš-
nému otroctví. Ale paradoxně skrze osvo-
bozující individualismus. Lidé se odcizují
sami sobě navzájem. Komunity už jsou
jen vzpomínkou a vzácností. Svobodné
farmy a družstva sice fungují, ale pro
ostatní pozorovatele jsou jen hrstkou bláz-
nivých podivínů a hippísáků, kteří chtějí
žít mimo svět a systém. O své místo na
Slunci se rvou skrze odbytiště v marke-

tech, protože běžní lidé nemají čas přijít si
na dané farmy pro čerstvé produkty.
A pokud ano, tak nemají finanční mož-
nosti, aby si dražší výdobytky pravidelně
dovolili. A pokud mají čas i peníze, tak

nemají chuť. Protože lidé už mezi sebou
mluvit nechtějí.

Konstruují se ploty (ať už živé nebo
betonové), společné akce mizí, anebo
slouží jen k vyústění nevraživosti mezi

sousedy a k zažehnutí komparační vzá-
jemné nenávisti (ten má tohle a já to chci
taky!). Odcizení je všude okolo nás.
Odcizili jsme se práci, která by měla
dávat smysl. Odcizujeme se svým citům,
empatii a solidaritě. Odcizujeme se
mezilidským vztahům. Odcizujeme se
lidství, moudrosti, toleranci i lásce. Vše
je pragmatické, spočítatelné, produktivní
a efektivní. Postindustriální peklo –
pohřebiště mezilidské součinnosti.
A lidem to nevadí. Neboť nemají čas
vyhodnocovat a přemýšlet. Vždyť je
potřeba stihnout slevy, objednat si dovo-
lenou v akci, nakupovat na internetu, sdí-
let lajky a také ješitně nenávidět všech-
no, co by mohlo uhnout kormidlo jiným
směrem. Komunista je nadávka. Pejora-
ce. Přes všechny informace plynoucí
nám skrze displeje telefonů (do očí
a následně do čím dál více skloněných
hlav) jen tupě přijímáme. Filtrujeme,
občas vyhodnocujeme, ale hlavně hltá-
me a konzumujeme. Nemyslíme kritic-

ky, ani konstruktivně. Proto strany
s revoluční či aspoň transformační rétori-
kou nemají podporu. Voliči dávají před-
nost gaučovému komfortismu a konfor-
mismu a volí šedé strany k ničemu. Libe-
rální střed. Tfuj! Proto se vytrácí poten-
ciální elektorát. Kapitalismus a s ním
neodmyslitelně spjatý konzum je dobře
promyšlenou ideologií. Ano, píšu to
správně. Konzum se stal naplněním.
Světonázorem. Břicha i mozku. Myslet
bolí. V televizi přece říkají pravdu. Ať už
o covidu, o Rusku, o komunistech.
A pokud má někdo nějaké problémy, ať
už osobní nebo ekonomické, tak za to
vždycky můžou komunisti. A vlastně
ještě cikáni s imigranty. 

Omlouvám se, sklouzl jsem od tématu.
Pokračování si nechám na příště. Jsem si
vědom, že můj příspěvek nemá ucelenou
koncepční strukturu. Ale vím, že nese
sdělení. A to je podstatné. Komunisté,
věřte, prosím, svému srdci a svému rozu-
mu. Nikoliv médiím! PPeettrr BBAARRDD
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Jeden docela známý levicový
teoretik jednou řekl: Miluj bližního
svého. Mně ta myšlenka připadá
vlastně docela dobrá. Pojďme to
teď zkusit. Máme tady spoustu
nových bližních i hromadu bliž-
ních, co na tom byli blbě ještě před
tím, než na Ukrajině začala válka.
Ani jednomu z nich nepomůže
inflace, levná práce, nedostupné
bydlení a asi další milion asociál-
ních drobností, kterými se může
naše republika pyšnit. Vláda zatím
volí strategii vyčkávání a doufá, že

dřív nebo později se vlna solidarity přehoupne ve starou dobrou
nenávist. Pokud přijde chvíle, kdy občané České republiky, kteří
každým dnem chudnou, začnou svojí nelehkou situaci dávat za vinu
Ukrajincům, kteří prchají před válkou, může si Fiala a jeho přátelé
z velkého byznysu konečně oddechnout. Nikdo už nebude požado-
vat regulaci cen energií a pohonných hmot, zákon o sociálním byd-
lení, zrušení soukromých exekutorů, zákaz agenturního zaměstná-
vání, zastavení obchodu s chudobou nebo třeba víc práv pro odbo-
ry. Zase se bude volat po tom, ať ti přivandrovalci, co nám tady kazí
vzduch, táhnou, odkud přišli, a že za všechno můžou ti noví chudí.
Už teď se na internetu objevují první vlaštovky nenávisti. Zaručené
zprávy o tom, jak uprchlíci vyhazují jídlo, které jim poskytli dobro-
volníci, nebo že chtějí bydlet jenom v Praze a za Prahou jim to
nevoní. Tyhle kapičky nenávisti dají časem dohromady řeku, která
pak spláchne nás všechny. Nebo spíš skoro všechny. Pravicová
vláda bude dál v pohodě, korporace asi taky nikam nezmizí a naši
dobří čeští vlastenečtí velkopodnikatelé se budou dál mít jako pra-
sata v žitě. My ostatní ještě více zchudneme, budeme mít ještě
méně možností bojovat za svoje práva a místo zdravého hněvu smě-
rem nahoru se budeme utápět v hořké nenávisti směrem dolů. Proto
vás moc prosím, milujte své bližní a z hloubky srdce opovrhujte
těmi, kteří jsou nám hodnotově, zájmově i peněžně velmi, velmi
vzdálení, i když třeba žijí s námi ve stejné zemi.

Krvavé banány - převrat CIA
v Guatemale a genocida Mayů

Svržení Salvadora Allendeho
a nastolení vlády Augusta Pino-
cheta v Chile je asi nejznáměj-
ším případem, kdy Spojené
státy americké organizovaly
puč proti demokraticky zvolené
hlavě státu v Latinské Americe.
Není ovšem jediným a ani prv-
ním případem. Na 71. výročí
zvolení Jacoba Árbenze prezi-
dentem Guatemaly si připo-
meňme i puč, který proti němu
zorganizovaly USA. 

Ve 30. a v první polovině 40. let byl guate-
malským prezidentem brutální diktátor Jorge
Ubico. Jeho vláda, stejně jako vlády jeho
předchůdců, dělala mnohé ústupky mohutné
americké společnosti United Fruit Company,
specializované především na pěstování baná-
nů v Latinské Americe, která vlastnila největ-
ší podíl agrární půdy v zemi a měla fakticky
monopol v guatemalském zemědělství. Její
rozpínání vytlačovalo drobné zemědělce
z jejich domovů a farem, které United Fruit
následně proměnila v plantáže, případně ji
vůbec nevyužívala. I přesto, že tato americká
společnost zubožila ohromné množství lidí
a velký počet lidí žil také kvůli ní v chudobě,
Ubico neudělal nic, aby se proti ní postavil
a naopak ji v růstu hromadění zemědělské
půdy podporoval zákony. V roce 1944 ale neu-
spokojivá situace v zemi a neustálé represe
vedly ke generální stávce a demonstracím
proti diktátorovi. Ubico byl donucen ustoupit
a moc předal vojenské juntě, která nadále

pokračovala v represích oby-
vatelstva. Část vojáků a stu-
dentů se proto rozhodla
nesmířit se s juntou a 19. října
1944 se proti ní otevřeně
vzbouřila pod vedením
důstojníka Jacoba Árbenze.
Následujícího dne se junta
vzdala a Guatemala uspořá-
dala první svobodné volby, ve
kterých vyhrál levicový kan-
didát Juan José Arévalo,
jehož vláda prosadila řadu

reforem, například zvýšení minimální mzdy či
program na zvýšení gramotnosti. Árbenz se
stal ministrem obrany v Arévalově kabinetu.
V roce 1950 proběhly druhé demokratické
volby a prezidentem byl zvolen samotný
Árbenz. 

Árbenz legalizoval komunistickou Guate-
malskou stranu práce a nejenže pokračoval
v reformách svého předchůdce, nýbrž zasadil
se o ještě ambicióznější reformy. Nejvýznam-
nější z těchto reforem byla reforma zeměděl-
ství, která přerozdělila zemědělskou půdu chu-
dým zemědělcům. United Fruit Company při-
šla o podstatnou část svého majetku ve pro-
spěch chudých obyvatel Guatemaly, Árbenz si
tím však nadobro znepřátelil Spojené státy
americké, na jejichž vládu měla United Fruit
Company nemalý vliv. V červnu 1954 zahájila
americká CIA a malá skupina guatemalských
pučistů pod vedením Carlose Castilla Armase
puč proti progresivní vládě Árbenze. Přestože
většina armády zůstala věrná lokální vládě,

Guatemala nemohla proti pučistům efektivně
zakročit kvůli hrozbě otevřené americké inva-
ze. Náčelník ozbrojených sil Guatemaly Carlos
Enrique Díaz de León proto zahájil jednání
s americkým velvyslancem Johnem Peurifoy-
em, kde bylo dohodnuto, že Díaz nechá zavřít
vedoucí komunisty, kteří měli pozice v Árben-
zově administrativě, a přesvědčí Árbenze
k abdikaci a Peurifoy na oplátku vyjedná
u federální vlády ukončení podpory puče. 

Díaz svou část dohody dodržel a na krátkou
dobu se stal prezidentem, zatímco Árbenz
odešel do exilu. Díaz dosadil do kabinetu
otevřené antikomunisty, zároveň si však přál
pokračovat v reformách svých předchůdců,
a Američané proto svou část dohody nedodr-
želi. Díaz se doslechl, že se nehodí pro americ-
kou zahraniční politiku. Byl tedy také donu-
cen odstoupit, podle jeho vlastních slov to
bylo poté, co odmítl popravit skupinu lidí na
příkaz amerického velvyslance. Vládu v zemi
tak uchvátili pučisté podporovaní ze Spoje-
ných států. Guatemalská demokracie byla po
deseti letech zardoušena a United Fruit Com-
pany se navrátily její předešlé výsady. V 60.
letech proti pravicové diktatuře vypukla
v zemi občanská válka, která trvala až do roku
1996. Během této války se Amerikou podpo-
rovaná guatemalská administrativa uchýlila
k nejbrutálnějšímu teroru a mezi lety 1981
a 1983 zorganizovala genocidu proti mayské
populaci země. Za tichého přihlížení USA
bylo vyvražděno nejméně na 32 tisíc Mayů.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, 
ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

O pravdě
Dva roky jsme byli od rána do veče-

ra masírováni informacemi o, jak by
tomu odpovídalo mediální pokrytí, nej-
smrtelnější nemoci všech dob –
COVID-19. Čas oponou trhnul a covid
zázračně (ze dne na den) zmizel. 
24 hodin denně se teď mluví o ukrajin-
sko-ruském konfliktu. Ale zatímco
v době mediálně covidové mohl člověk
dohledat i informace mimo hlavní

mediální proud (netvrdím, že musely být vždy nutně pravdivé), tak
nyní jsme pod vlivem jediné správné pravdy. Jiný než oficiální názor
je totiž umlčen, a kdo by se náhodou odvážil s ním vystoupit, tomu
hrozí, vedle brutální ostrakizace, státní moc odnětím svobody. Jasně,
že pravda je jenom jedna (logicky opakem je lež, a té může být neko-
nečně mnoho), ale musí být verifikovatelná (ověřitelná). Pravdivý
výrok se nepozná podle toho, že ho vyjadřuje vyšší moc (stát, fiktiv-
ní bůh, média apod.). Pravdu je nutné neustále konfrontovat s jinými
pravdami, až na základě této konfrontace (např. formou sokratovské-
ho dialogu) můžeme pravdu nalézt. Když svojí pravdu izolujeme,
logicky se z ní stane degenerovaná lež. I my komunisti jsme dříve
hlásali jen tu svou a jedinou pravdu, až jsme nakonec žili ve lži (že
je vše v podstatě v pořádku a všechno se spíše více než méně daří).
Invaze na Ukrajinu je ruská hanba. I kdyby tam vládnul Hitler, který
by však nikoho mimo své území neohrožoval, tak žádný stát nemá
právo ho napadnout. To jsme oprávněně vyčítali především Ameri-
čanům, jejichž zločinné intervence rozvrátily nemálo zemí a připra-
vily o život bezpočet lidí. Chová-li se někdo jako hajzl, tak to nesmí
znamenat, že se tak budu chovat také – v tom případě totiž zlo vítě-
zí. I informační je válka, a proto je nutné protivníkovy informace
vyvrátit, a tudíž porazit a zničit. Tím, že je tupě zakážeme, vyhrává-
me jen zdánlivě a jistě pouze dočasně.

DDaavviidd MMIIKKEEŠŠ,, ččlleenn KKSSČČMM –– ZZOO VVooddňňaannyy

Raději konec světa než kapitalismus
Je to už nějakou dobu, co byl uveden americký film

K zemi hleď! (v originále Donęt look up). Po několika
velmi kladných doporučeních, ale i velmi negativních
komentářích, jsem se na tento film rozhodl podívat
také. Zanechal ve mně smíšené pocity a hořko-sladkou
chuť. Film pojednává o tom, že se k zeměkouli řítí
obrovský asteroid, který až dopadne, tak vyhladí veš-
kerý život na planetě. Ano, vím, co si teď asi říkáte.
Typická americká ptákovina o záchraně světa, kterých
jsme už viděli desítky. Hrdí Američané vyberou své
nejlepší, zorganizují záchrannou akci a celý svět je
našimi chrabrými hrdiny zachráněn. Až na to, že
vůbec! Tento film je okénkem do dnešní doby a nasta-
vuje zrcadlo stavu dnešní společnosti natolik věrně, že
z toho raději udělali částečně komedii. Kdybyste to
totiž nebrali s humorem, tak z toho asi dostanete depre-
se. Takže je to podobné jako s vnímáním dnešní doby. 

Hlavními hrdiny jsou vědec ve středních letech,
dr. Randall, kterého skvěle ztvárnil Leonardo DiCap-
rio, a jeho mladá studentka Kate (Jennifer Lawrence).
Ti přinesou nezvratné důkazy o blížící se zkáze. Děj
má zpočátku rychlý spád, vše se rychle začíná řešit až do chvíle, než nara-
zí na politickou reprezentaci. Prezidentka Spojených států je zde vylíče-
na jako naivní a vypočítavá mrcha, která má větší starost o další volby
a politické hašteření. Zbytek administrativy, včetně jejího dětinského
syna, kterého zaměstnává, na tom není o mnoho lépe. Oba vědci jsou
z toho natolik frustrovaní, že svůj objev zveřejní, aby vládu donutili jed-
nat, ale... Reakce veřejnosti není taková, jakou čekali. Ukáže se, že je to
všem úplně jedno a berou blížící se pohromu jen jako další z mnoha
zpráv, kterých denně slyší desítky. Informační zahlcení, s kterým se dnes
potýká stále více lidí, je nepěkná věc. Ihned se také objevují různé kon-
spirační teorie a spousta různých skupin, včetně těch, které objevu nevě-
ří a zpochybňují ho. Dnes žijeme v době postfaktické, kde dominují soci-

ální sítě a zpravidla nevítězí pravda, ale počet lajků.
Devadesátky už dávno skončily a my můžeme
krásně sledovat, jak by vypadal film Armageddon,
kdyby nevyšel v roce 1998, ale dnes. Nakonec
i vládě dojde, že se situace musí začít řešit, a navíc
chce velkou záchrannou akcí odvést pozornost od
sexuální aféry prezidentky. Když už se mise koneč-
ně zorganizuje, objevuje se na plátně excentrický
miliardář Peter Isherwell (podobnost s Elonem
Muskem nebo Jeffem Bezosem až děsivě podob-
ná), který má na vládu USA velký vliv a akce na
záchranu světa je kvůli němu na poslední chvíli
odvolána. Zjistil totiž, že se na asteroidu nachází
nezměrné nerostné bohatství, kterého chce bohatá
elita zneužít, aby byla ještě bohatší. Zorganizuje se
tedy nová mise, s cílem asteroid rozdělit na několik
menších částí a dopravit na zemi, aby mohlo být
toto bohatství využito. S tím naši dva protagonisté
samozřejmě nesouhlasí a vystupují v opozici proti
vládě. Ve svém boji se musí potýkat nejen s napa-
dáním ze strany úřadů, veřejných médií, která se je

snaží vylíčit jako blázny a ničitele pokroku, ale také mnoha příznivců,
které přesvědčila vládní kampaň, jež nese i název filmu - Nedívejte se
nahoru! Nic zajímavého tam není. Všechno bude v pořádku. Málokdo si
totiž připouští, že by ten kus šutru plný vzácných kovů, mohl skutečně
znamenat konec lidstva. Alespoň do chvíle, než se objeví na obloze… 

A v takovém světě my dnes žijeme. V době postfaktické, kde pravdu
určují média a dosahy na sociálních sítích. Ve světě, kde zisk a lidská
chamtivost stojí nade všemi dalšími hodnotami. Ve světě, kde je zkrátka
snadnější představit si konec světa než konec kapitalismu. Pojďme se
tomu v tomto snímku alespoň zasmát.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt
FFOOTTOO -- NNeettfflliixx

Události 15. března 1939 jsou velmi dobře
známé. Nevlídné počasí s padajícím těžkým sně-
hem jakoby soucítilo s Československem, do které-
ho právě vstupovaly tisíce nohou německých říš-
ských vojáků. Nakonec prošel nádvořím Pražského
hradu i sám Adolf Hitler. Protektorát Böhmen und
Mähren se stal skutečností. A tisíce Čechoslováků
jen se vztekem, smutkem a bolestí v srdci sledova-
ly, jak se jejich vlast stává kořistí expanzivního
nacismu. Méně známé jsou však události, které
následovaly. Ještě téhož dne, kdy za vynuceného
mlčení přebírá wehrmacht zbrojní arzenál českoslo-
venské armády, spustilo gestapo Aktion Gitter -
Akci mříže. Během ní bylo zatčeno několik tisíc
německých emigrantů usazených v Českosloven-
sku, židů, anarchistů, sociálních demokratů, a pře-
devším komunistů, u kterých se předpokládalo, že
by se mohli stát hybnou silou odporu proti nacistic-
ké přítomnosti. A českoslovenští komunisté skuteč-
ně nemarnili čas. Hned 16. března 1939 vydává
KSČ prohlášení, které, na rozdíl od vládních pro-
hlášení vyzývajících ke klidu a nečinnosti, burcuje
lid k aktivnímu odporu:

Jest jen jediná cesta k záchraně národa, cesta
odporu, obrany a boje. Postaven tváří v tvář hitle-

rovským dobyvatelům, vyžene národ ze svých řad
zrádce a slabochy a semkne se v pevnou jednotu,
jakou dovedl národ vždy vytvořit, když hájil svou
národní existenci. Nezdolná jednota všech sil náro-

da, tvrdošíjný a houževnatý odpor na všech polích,
to bude odpověď na údery, které jsou českému
národu zasazovány. A dělnická třída, která tolikrát
stála v předních řadách národní obrany, stane se
opět nezlomnou páteří národního odboje. Komu-
nisté, kteří učinili vše, aby země byla uchráněna
nejtěžších ran, předstupují před národ a prohlašují,
že chtějí oddaně a neohroženě stát a bojovat v prv-
ních řadách národního boje za obnovení plné svo-
body a samostatnosti českého národa (z knihy: Za
svobodu českého a slovenského národa, Státní
nakladatelství politické literatury, Praha: 1956, str.
32).

Nacisté měli ale práci značně zjednodušenou tím,
že jim česká policie poskytla všechny seznamy tzv.
zájmových osob, mezi kterými byli právě většinou
komunisté, které se tehdejší buržoazní vláda snažila
mít pod kontrolou v evidenci. Československé čet-
nictvo navíc často vyvíjelo při zatýkání vlastní
nepochopitelnou iniciativu. Několik set osob z řad
zatčených bylo odesláno do koncentračních táborů
(především KT Buchenwald). Ti, kteří byli propuš-
těni, zůstali v kartotéce gestapa až do konce války.
Tímto zásahem byl rozbit i I. ilegální ústřední výbor
KSČ, působící od listopadu 1938. 

Boj ale komunisté nevzdali. Nejprve bylo třeba
soustředit se na zacelení ran, které byly komunis-
tům v Aktion Gitter uštědřeny, na pozvednutí
morálky a bojového ducha, na drobnou agitační
a propagační činnost a přípravu mas na politický boj
proti nacismu. Jak sílil teror v Československu,
stoupala i ochota a potřeba lidu postavit se okupan-
tům v ozbrojeném boji. Komunisté počítali s tím, že
národně osvobozenecké hnutí se bude vyvíjet od
nejnižších forem agitace a propagace přes aktivní
formy sabotáže a diverze až po partyzánský boj,
který vyústí ve všelidové povstání. Cílem bylo
zapojení mas, jejich bojový výcvik a vytvoření pod-
mínek pro pochopení, že boj za osvobození jde ruku
v ruce se sociální revolucí. A jejich snahy nepřišly
vniveč, o čemž svědčí nemalý podíl domácího
odboje na konečné porážce hitlerovského Německa.

Připomeňme si dnes tedy nejen 83 let od počátku
okupace Československa, ale především hrdinný
boj československých komunistů, kteří riskovali
a nezřídka ztráceli životy v boji s nacistickou zrů-
dou. Je jen smutným konstatováním, že za ta uply-
nulá desetiletí se společnost téměř nepoučila.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, OOVV KKSSČČMM PPrraahhaa 1100
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv mměěssttaa PPllzzeeňň

Nesmutněme nad okupací, slavme odboj





PPrrvvnníí kkoolloo hhllaassoovváánníí vv aannkkee--
ttěě ZZllaattáá hhookkeejjkkaa vvyyhhrrááll úúřřaadduu--
jjííccíí ppěěttiinnáássoobbnnýý vvííttěězz DDaavviidd
PPaassttrrňňáákk zz BBoossttoonnuu ppřřeedd ddaallššíí--
mmii úúttooččnnííkkyy zz NNHHLL TToommááššeemm
HHeerrttlleemm ((SSaann JJoossee)) aa JJaakkuubbeemm
VVoorrááččkkeemm ((CCoolluummbbuuss)).. PPaassttrr--
ňňáákk oobbddrržžeell oodd hhllaassuujjííccíícchh 664477
bbooddůů,, HHeerrttll 553388 aa VVoorrááččeekk
444455.. MMeezzii nneejjlleeppššíí ddeessííttkkuu ssee
pprroossaaddiillii ddvvaa hhrrááččii ppůůssoobbííccíí
vv EEvvrrooppěě.. 

Pátý je Roman Červenka ze
švýcarského celku Rappers-
wil-Jona, devátý pak Filip
Chlapík, jenž v dresu Sparty
ovládl kanadské bodování
i tabulku střelců po základní
části extraligy.

Pastrňák (25) měl sice
o něco pomalejší rozjezd
v sezoně, ale postupně se opět
vyšplhal mezi nejlepší kano-
nýry celé NHL. V dosavadním
průběhu ročníku má na kontě
59 odehraných utkání a 60
bodů za 33 gólů a 27 nahrá-
vek. Je tak nejproduktivnějším

hráčem Bruins. Podobně táhne
Sharks i 28letý Hertl, jemuž
patří druhá příčka klubového
bodování díky 46 bodům (25
branek) z 58 startů. Voráčkovi

patří v Blue Jackets čtvrté
místo, má stejně jako třetí Pat-
rik Laine 43 bodů. Voráček je
nastřádal díky třem přesným
zásahům a 40 asistencím, což
z něho dělá jasně nejlepšího
nahrávače klubu.

Mezi nejlepší desítkou figu-
ruje sedm útočníků, dva bran-
káři a jeden obránce. Za Voráč-
kem se seřadili útočníci Ondřej
Palát (Tampa Bay, 365 bodů),
Červenka (Rapperswill-Jona,
195), Martin Nečas (Carolina,
188), obránce Filip Hronek
(Detroit, 187), brankář Vít
Vaněček (Washington, 134),

útočník Chlapík (Sparta Praha,
131) a další gólman Karel Vej-
melka (Arizona, 119).

V úvodním kole tradiční
ankety vyhlašované od roku
1969 hlasovalo 66 trenérů,
zástupců Českého hokeje
a novinářů, přičemž alespoň
jeden hlas obdrželo celkem 52
hokejistů. Hned 58 hlasujících
zařadilo na první příčku právě
Pastrňáka, na čtyřech hlasova-
cích lístcích se v čele objevil
Hertl a na jednom Palát, Čer-
venka, Radko Gudas a David
Krejčí.

Uzávěrka druhého kola hla-
sování bude 30. května po
mistrovství světa ve Finsku.
Pokud by Pastrňák potvrdil
své dosavadní postavení,
šestým triumfem by se odpou-
tal od Dominika Haška. Před
sebou už by tak měl jen Jaro-
míra Jágra s 12 prvenstvími.
Už nyní je však Pastrňák
rekordmanem ankety s pěti po
sobě jdoucími triumfy. ((rreedd))

VYHRÁLI JSTE?
r SSPPOORRTTKKAA ((1100.. ttýýddeenn,, 1133.. 33..)):: II.. ttaahh: 2 - 7 - 11
- 30 - 42 – 48, dod. č. 23. IIII.. ttaahh:: 9 - 15 - 28 - 36 -
38 – 46, dod. č. 2. ŠŠaannccee: 028 969.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY:: II.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II.
poř. čtyři výhry po 187 289 Kč, III./40 po 24 080
Kč, IV./2104 po 610 Kč, V./39 620 po 108 Kč. IIII..
ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry, III./23 po 41 878 Kč,
IV./1847 po 695 Kč, V./35 107 po 121 Kč. ŠŠaannccee:
I. poř. bez výhry, II. poř. čtyři výhry po 100 000 Kč,
III./27 po 10 000 Kč, IV./225 po 1000 Kč, V./2289
po 100 Kč, VI./22 000 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1133.. 33.. vveeččeerr)):: 8 – 9 – 12 13 –
16 – 21 – 22 – 24 – 34 – 37 – 39 – 44 – 45 – 59 –
62 – 66 – 74 – 76 – 77 – 78. ŠŠaannccee mmiilliioonn: 432 391.
KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 21.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1144.. 33.. ppoolleeddnnee)):: 1 – 4 – 6 – 8
– 10 – 13 – 29 – 34 – 37 – 38 – 40 – 42 – 45 – 50
– 62 – 66 – 67 – 68 – 75 – 78. ŠŠaannccee mmiilliioonn:
541 559. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 4. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Dlouhou sérii Nymburku utnula Opava

Nymburk v soutěži poznal
přemožitele po 53 zápasech
a nevyšel mu útok na šestý
triumf za sebou a šestnáctý
celkově. Slezanům pomohl
k úspěchu ve finále 23 body
nejlepší střelec zápasu Radim
Klečka, který byl vyhlášen
nejužitečnějším hráčem závě-
rečného turnaje.

»Je těžké teď popsat
své pocity. Bavili
jsme se o tom, že
bychom rádi něco
vyhráli. Velký respekt
Nymburku, protože to je
výborná organizace. Když se
ale všechno sejde, můžeme je
nachytat. Jsem rád, že se
Nymburk soustředil na Český
pohár, nemá za sebou žádný
evropský. O to je to cenněj-
ší,« řekl trenér Opavy PPeettrr
CCzzuuddeekk.

Opavě se povedlo porazit
Nymburk v této sezoně už
podruhé. V listopadu v lize
nad úřadujícími sedmnáctiná-
sobnými českými šampiony
vyhrála 100:98 a uštědřila mu
dosud jedinou prohru v tomto
ročníku soutěže. V úvodu
finále se dostala Opava do
vedení 7:2, ale Nymburk
odpověděl devítibodovou
šňůrou, kterou ukončila až

trojka Jakuba Šiřiny. Po první
čtvrtině i díky střelbě z dálky
drželi náskok Slezané, kte-
rým pomohly trefy Jana
Švandrlíka a Jakuba Slavíka.

Druhou čtvrtinu svěřenci
Petra Czudka opanovali.
Mezi 16. a 19. minutou před-
vedli šňůru 13:0 a vedli

53:35. Na rozdíl 18 bodů se
před poločasem dostali ještě
dvakrát. Opava dala za polo-
čas 10 trojek ze 17 pokusů, tři
zaznamenal Šiřina.

Nymburk dobrým nástu-
pem do druhého poločasu
stáhl manko do 26. min. na
57:65 díky trojce Jerricka
Hardinga. Opavu dostali zpět
do dvouciferného náskoku
postupně Filip Zbránek
a Miroslav Kvapil, potom
Zbránek čtyřmi body body
v rychlém sledu zajistil i roz-
díl 11 bodů. Trojka Lukáše
Palyzy, čtyři body Luboše
Kováře ale znamenaly snížení
na 69:73 a Colbey Ross
s klaksonem na konci třetí
čtvrtiny snížil na tři body.

Gorjok Gak sice pak hned
smečí stáhl ztrátu na 73:74,
ale Opava odpověděla devíti-
bodovou šňůrou, kterou řídil
sedmi body včetně dvou tro-
jek Klečka. Další trefou
z dálky odpověděl střelec
zápasu na koš Palyzy snížení
a na 88:76 zvýšil smečí Mat-
tias Markusson. Nymburk se
ještě dostal dvakrát k soupeři
na dva body, naposledy to
bylo v čase 39:25 díky trojce
kapitána Vojtěcha Hrubana.
Ale pojistku zařídil úspěšným

průnikem 17 vteřin
před koncem Šiřina.

»Rozhodly posled-
ní dvě, tři minuty
druhé čtvrtiny, kdy
oni trefili těžké střely

a nám naopak nepadly. Těži-
li z našich chyb. My jsme
bohužel neměli time out,
abychom to zkusili zastavit.
Dostali jsme ale zpátky do
zápasu, což je hrozně těžké
z minus 18. Vezme vám to
sílu a nejste úplně koncent-
rovaní do konce. Měli jsme
tam zvolit jiná řešení. Opava
odehrála dobrý zápas, trefila
neskutečné střely a vítězství
si zaslouží,« řekl trenér
Nymburka AAlleekkssaannddeerr
SSeekkuulliičč.

V zápase o 3. místo Pardu-
bice porazily Brno 79:74
a dosáhly nejlepšího výsled-
ku v soutěži od roku 2018,
kdy podlehly až ve finále
Nymburku. ((rreedd))

BBaasskkeettbbaalliissttéé OOppaavvyy vvyyhhrráállii ppoo 1199 lleetteecchh ČČeesskkýý
ppoohháárr.. VVee ffiinnáállee vv LLoouunneecchh zzvvííttěězziillii nnaadd ffaavvoorriizzoo--
vvaannýýmm NNyymmbbuurrkkeemm 9977::9933 aa vvyybboojjoovvaallii ššeessttýý ttrrii--
uummff vv hhiissttoorriiii ssoouuttěěžžee.. NNaappoosslleeddyy ssllaavviillii vv rrooccee
22000033,, oodd ttéé ddoobbyy ttřřiikkrráátt vv lleetteecchh 22000044,, 22001177 aa 22001199
ssvvéémmuu ddnneeššnníímmuu ssookkoovvii ppooddlleehhllii vvee ffiinnáállee..

Obrovský gejzír radosti vytrysknul v týmu BK Opava po vítězství ve finále domácího poháru nad
Nymburkem. FFOOTTOO –– ČČTTKK//OOnnddřřeejj HHÁÁJJEEKK

Snad jen dlouhodobé zranění může připravit Davida Pastrňáka o šesté vítězství v anketě Zlatá
hokejka. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

LASK Linec deklasoval v 1. kole nadstavby
rakouské ligy 6:0 Innsbruck. Soupeř pražské
Slavie v osmifinále Evropské konferenční ligy
se posunul do čela skupiny o udržení.

Emotivní návrat na hřiště prožil v neděl-
ním utkání Premier League Ukrajinec Andrij
Jarmolenko. Dvaatřicetiletý útočník pomohl
brankou k výhře West Hamu nad Aston Villou
2:1 a při následných oslavách se neubránil
slzám. Během volna, které dostal v minulých
dnech od trenéra Davida Moyese kvůli ruské
invazi na Ukrajinu, převezl do Británie i svou
manželku a děti. 

Sevilla, druhý tým španělské ligy, pouze
remizovala na hřišti nováčka Vallecana 1:1 a po
28. kole může ztrácet na vedoucí Real Madrid
už deset bodů. Lídra tabulky čekala včera
dohrávka proti Mallorce. Barcelona si doma
poradila hladce 4:0 s Pamplonou a vrátila se na
třetí příčku o pět bodů za Sevillu, na kterou má
zápas k dobru. 

Antonín Barák se vrátil do sestavy Verony,
která v 29. kole italské ligy podlehla 1:2 Nea-
poli. Dvěma góly se blýskl útočník Victor
Osimhen a jeho tým se udržel na druhém místě
tři body za vedoucím AC Milán. Inter Milán
zachránil v nastavení remízu 1:1 s FC Turín,

zraněný David Zima do utkání nezasáhl. Berga-
mo doma jen remizovalo 0:0 s Janovem, o páté
místo ale nepřišlo, protože šestý AS Řím bral za
výsledek 1:1 v Udine rovněž pouze bod.

Borussia Dortmund zvítězila v 26. kole
bundesligy 1:0 nad Bielefeldem a po sobotním
zaváhání vedoucího Bayernu stáhla ztrátu na
čelo na rozdíl sedmi bodů. Borussia má navíc
oproti svému rivalovi zápas k dobru. Leverkusen
stále bez zraněného útočníka Patrika Schicka
podlehl na svém hřišti 0:1 Kolínu nad Rýnem.
Bayer má na třetím místě už pouze bodový
náskok na dotírající Freiburg, Hoffenheim i čtvr-
té Lipsko, které deklasovalo 6:1 poslední Fürth.

Hertha Berlín má nového trenéra. Vedení
o záchranu hrajícího klubu odvolalo kvůli špat-
ným výsledkům kouče Tayfuna Korkuta a do
konce sezony se dohodlo se zkušeným Felixem
Magathem.

Sparta odehraje kvůli rasistickému trans-
parentu fanoušků v odvetě Evropské konfe-
renční ligy na hřišti Partizanu Bělehrad příští
domácí zápas v evropských soutěžích před
uzavřenou částí hlediště. Disciplinární komise
UEFA zároveň udělila pražskému týmu poku-
tu 3250 euro (přes 80 tisíc korun) za použití
pyrotechniky.  ((zzrr))

Otevřené odvety
FFoottbbaalloovváá LLiiggaa mmiissttrrůů ddnneess

ppoozznnáá ddaallššíí ddvvaa ččttvvrrttffiinnaalliissttyy..
MMaanncchheesstteerr UUnniitteedd vv oossmmiiffii--
nnáálloovvéé ooddvveettěě ppřřiivvííttáá AAttllééttiiccoo
MMaaddrriidd,, nnaa jjeehhoožž hhřřiiššttii rreemmii--
zzoovvaall 11::11.. AAjjaaxx AAmmsstteerrooddaamm
ppoo úúvvooddnníímm vvýýsslleeddkkuu 22::22
vv LLiissaabboonnuu vvyyzzvvee BBeennffiikkuu
ddoommaa.. OObbaa zzááppaassyy zzaaččnnoouu vvee
2211..0000..

»Skoro všechno, co jsme
doma předvedli, bylo výborné.
Někdo si může myslet, že
s tímto výsledkem mají výho-
du United, ale už to tak není,

když bylo zrušeno pravidlo
o venkovních gólech,« řekl tre-
nér Atlétika DDiieeggoo SSiimmeeoonnee.

United v sobotu vyhrál nad
Tottenhamem 3:2, hattrickem
se blýskl 37letý Portugalec
Cristiano Ronaldo. Bývalý
kanonýr Realu Madrid v dosa-
vadních 36 soutěžních zápa-
sech proti Atlétiku nastřílel 25
branek.

»Všichni chceme postoupit.
Myslím, že výsledek proti
Tottenhamu je pro nás velkou
vzpruhou do odvety s Atléti-

kem,« řekl kouč United RRaallff
RRaannggnniicckk.

»Mám smíšené pocity.
Výsledek je dobrý, na druhou
stranu jsme přišli o výhru.
Neproměnili jsme dvě nebo tři
dobré šance,« uvedl trenér
nizozemského mužstva EErriikk
tteenn HHaagg. »Jsem spokojený
s výkonem, ale ne s výsled-
kem, protože jsme chtěli zvítě-
zit. Ale všechno je před odve-
tou otevřené,« dodal kouč
Benfiky NNééllssoonn VVeerrííssssiimmoo. 

((zzrr))

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

ÚTERÝ l 15. BŘEZNA 2022 ZE SPORTU l STRANA 15

DNES NA ČT SPORT
0077..5500 Panorama 0088..2200 BBV po 25 letech 0088..3300

Hokej: Energie K. Vary – Dynasmo Pardubice, předko-
lo play off Tipsport extraligy. Z 1100..2255 Biatlon: SP
Estonsko, závod s hromadným startem mužů. Z 1111..1100
Biatlon: SP Estonsko, závod s hromadným startem žen.
Z 1122..0055 Panorama 1122..2255 Sportovní zprávy 1122..5555 S ČT
sport na vrchol 1133..0055 Volejbalový magazín 1133..2255 Běž-
kotoulky 1133..3355 Alpské lyžování: SP Švédsko, 2. kolo
slalomu žen. Z 1144..3355 Klasické lyžování: SP Švédsko,
závod mužů na 15 km volně. Z 1155..5500 Klasické lyžová-
ní: SP Švédsko, závod žen na 10 km volně. Z 1166..4400
Hokej: BK Ml. Boleslav – Škoda Plzeň, předkolo play
off Tipsport extraligy. PP 2200..2255 Biatlon: SP Estonsko.
Z 2211..0055 Biatlon: SP Estonsko. Z 2222..0055 Sportovní zprá-
vy 2222..2200 Fotbal: Magazín UEFA 2233..1100 Fotbal: Liga
mistrů UEFA, sestřih úterních zápasů. 2233..4455 Fotbal:
Evropská a Konferenční liga UEFA, sestřih

OPAVA DOKÁZALA, 
ŽE NYMBURK

JE PORAZITELNÝ.

V DESÍTCE
NEJLEPŠÍCH

OSM HRÁČŮ NHL.

Pastrňák jasně vede anketu Zlatá hokejka

LEDECKÁ V TRÉNINKU

ČTVRTÁ
Ester Ledecká skončila čtvrtá v prvním tré-

ninku na zítřejší sjezd ve finále Světového
poháru ve francouzském Courchevelu. Na nové
trati Eclipse zaostala za vítězkou domácí
Romane Miradoliovou o 47 setin. Ledecká
dosáhla času 1:27,86 minuty a byla zpět jen
o sedm setin za vedoucí ženou celkového pořa-
dí seriálu Američankou Mikaelou Shiffrinovou,
která byla třetí. Druhý čas měla Švýcarka Lara
Guthová-Behramiová. 

NÁHRADA

ZA PARALYMPIÁDU
Ruští a běloruští handicapovaní sportovci

budou mít od pátku 18. do pondělí 21. března
náhradní soutěž za paralympijské hry, z níž byli
vyloučeni. Akce se uskuteční v sibiřském stře-
disku Chanty-Mansijsk a závodit se bude v šesti
sportech - běžeckém a alpském lyžování, biat-
lonu, curlingu, snowboardingu a ledním hokeji.
Pořadatelé pro sportovce vypsali odměny čtyři
miliony rublů za zlato, dva a půl milionu za
stříbro a 1,7 milionu rublů za bronz. 



SVAZ VÍTKOVICÍM NEVYHOVĚL
Vedení hokejové extraligy zamítlo žádost Vít-

kovic o jednodenní odložení zápasů předkola
play off proti Olomouci z důvodů zdravotních
problémů většiny hráčů kádru. Série tak pokra-
čovala za nerozhodného stavu 1:1 včera a dnes
na Hané. Český svaz ledního hokeje (ČSLH)
zamítavé rozhodnutí zdůvodnil napjatým rozpi-
sem předkola s nejvýše jednodenními přestáv-
kami mezi zápasy a skutečností, že v případě
pětizápasové série by musela být poslední tři
utkání sehrána ve třech po sobě následujících
dnech.

DRUHÉ DERBY PRO SLAVII
I druhé pražské derby v lize fotbalistek

vyhrála Slavia. Na hřišti Sparty na Strahově
zvítězila 2:1 a po základní části má v čele tabul-
ky před svým městským rivalem náskok šesti
bodů. »Ještě nás čekají těžká utkání, takže je
ještě brzo mluvit o titulu, ale určitě jsme
k němu blíže než soupeřky,« uvedla slávistka
Denisa Veselá, která v 25. min. odpověděla na
gól Jitky Chlastákové. Vítězství červenobílých
nad obhájkyněmi titulu zařídila po přestávce
zimní posila Norka Kristin Haugstadová. Na
podzim zvítězila Slavia v derby 1:0.

RYCHLÁ ČTVRTKA ROSSE
Randolph Ross o víkendu zaběhl třetí nejrych-

lejší halovou čtyřstovku v historii. Univerzitní
americký šampionát, který se konal v Birming-
hamu ve státě Alabama, vyhrál o více než sekun-
du za 44,62. Ross o setinu předčil legendárního
Michaela Johnsona a zařadil se za Michaela
Normana a Kerrona Clementa. Norman před
čtyřmi lety na šampionátu NCAA zaběhl čas
44,52, ale jeho výkon nebyl kvůli nesplnění
všech podmínek ratifikován jako světový rekord.
Tím je oficiálně Clementův čas 44,57 z roku
2005. Za ním zaostal Ross jen o pět setin.

ROGLIČ NÁSKOK UDRŽEL
Slovinský cyklista Primož Roglič udržel

v poslední etapě náskok v průběžném pořadí
a poprvé vyhrál závod Paříž-Nice. V nedělním
115,6 km dlouhém finále byl první v cíli na
Anglické promenádě v jihofrancouzském městě
Brit Simon Yates, jenž na Rogliče celkově ztra-
til 29 sekund. Trojnásobný vítěz Vuelty Roglič
vyrážel po sobotním vítězství do kopcovité
osmé etapy ve žlutém trikotu s náskokem 47
sekund před Yatesem. Britský cyklista zaútočil
zhruba 20 km před cílem a dokázal jen ztrátu
snížit.

Jak se to stane, že tým ani jed-
nou za zápas nevystřelí na bran-
ku a přesto bere tři body! Tuto
kuriozitu dokázali v neděli nave-
čer fotbalisté Slovanu Liberec,
kteří skolili mistrovskou Slavii
1:0 díky »vlastenci« Petera
Olayinky. V průběhu utkání byl
hlavním tématem terén, protože
o trávníku se na stadionu u Nisy

hovořit oprav-
du nedalo.
Kvůli tomu
prohrál fotbal
na celé čáře.
F a n o u š e k
viděl jen ne-
ustálé nako-

pávání, spoustu soubojů na zemi
i ve vzduchu, naopak neviděl
žádné pěkné kombinační akce.
Ono to ani nešlo. Jistě, zkušená
Slavia si i na tomto oraništi měla
poradit se soupeřem, třeba více
střílet ze střední vzdálenosti
nebo posílat kvalitnější centry do

vápna. Také se skloňovalo ono
okřídlené: pro oba týmy to bylo
stejné. Jenže toto konstatování
trochu pokulhává, protože vždy
je v nevýhodě ten, kdo se snaží
něco fotbalového vytvořit než
ten, jehož hlavním záměrem je
dostat míč co nejdále od své
branky.

Trenér Slavie JJiinnddřřiicchh TTrrppii--
ššoovvsskkýý v pozápasovém hodno-
cení řekl, že si Slovan výhru
zasloužil, nicméně nechtěl se
více bavit o průběhu utkání, pro-
tože podle něj se nejednalo o fot-
bal, ale jiný sport. »Nikde
v Evropě nevidím taková hřiště,
jako jsou u nás. Ve třetích nebo
čtvrtých třídách mají často lepší
plochy, než jsou tady u nás.
I přesto jsme se měli prosadit,«
dodal naštvaně. Kouč Liberce
LLuubboošš KKoozzeell přiznal, že »hřiště

dnes hrálo s námi.« Neboli
hodně pomohlo ke konečnému
výsledku. Když televize ukázala
detailní záběr na terén, tak jsem
si vzpomněl na loňský ročník
a zápasy Slavie na zmrzlém klu-
zišti v Příbrami a bahenní lázni
v Teplicích. Také tam technický
fotbal plakal. »Zápas se hrál na

strašném terénu, na
horším hřišti jsem asi
ještě nehrál. Bohužel
ty venkovní hřiště,
kam poslední dobou
jezdíme, to je katastro-

fa a snižuje to kvalitu naší ligy,«
řekl po utkání stoper červenobí-
lých TToommáášš HHoolleešš. Ale bohužel
nikdo ve studiu nevznesl dotaz,
jak je možné, že takový terén
uzná rozhodčí za způsobilý pro
prvoligový fotbal, když je vyslo-
veně nebezpečný i pro zdraví
hráčů. Proč nebyl zápas odložen,
tak jako např. před pár týdny
v Jablonci? I v tomto rozhodová-
ní by měli sudí měřit stejným
metrem. 

VVllaaddiimmíírr SSLLOOBBOODDZZIIAANN

Góly padaly až po přestávce
Letenští tak ze třetí pozice

ztrácí šest bodů na druhou Sla-
vii a devět bodů na vedoucí
Plzeň. Východočeši nezvítězili
ani v šestém jarním kole
a zůstali na předposlední 15.
pozici.

V brance Sparty
nastoupil místo Holce
nečekaně Heča, který
si připsal premiérový
ligový start v sezoně.
Stoperskou dvojici s Vitíkem
vytvořil uzdravený Hancko.
Do pardubické branky se
v nejvyšší soutěži poprvé od
září postavil Markovič, levý
kraj obrany dostal na starost
Tomáš Čelůstka. Kvůli zraně-
ní jeho bratra a sparťana Ond-

řeje na souboj sourozenců
nedošlo.

Po necelé minutě hry si Hlo-
žek přiťukl míč s Karabcem,
ale tváří v tvář Markovičovi
neuspěl. V deváté minutě se

k zakončení ve vápně dostal
Pešek, vystřelil však slabě. Ve
24. minutě hlavičkoval po
rohu Vitík do stopera Tomla
a Markovič uklidil míč do bez-
pečí. Nevýrazný pokus
v pokutovém území vyslal na
pardubického gólmana i Čvan-

čara. Karabec si zase při
samostatném úniku posadil na
zem stopera Čiháka, jenže lob
přes Markoviče poslal nad
břevno. Neprosadil se ani
Čvančara, jehož pohotovou
střelu Markovič vyrazil.

Dá se říci, že první poločas
byl hlavně o souboji sparťan-
ské ofenzivy s Markovičem.

Pardubice hrály v poli
bázlivě, ustrašeně a se
spoustou lehkých
chyb. To se však po
trojím střídání v dru-
hém poločase hodně

změnilo. »Do druhého poloča-
su jsme se chtěli dostat víc na
míč, tak jsme prostřídali
a bylo to hned znát. Kvalita se
zvedla a měli jsme šance,«
řekl kouč hostí JJaarroossllaavv
NNoovvoottnnýý. V 57. minutě centr
jednoho ze střídajících hostují-
cích hráčů propadl v šestnáct-
ce až na volného Kostku, jenž
nastřelil tyč. Za chvíli platilo
ono známé: nedáš, dostaneš.
Krejčí ml. po Hložkově pasu
hlavou otevřel skóre. »Bylo
důležité, že jsme první gól
vstřelili my. Fotbal byl pak
mnohem otevřenější a výsle-
dek mohl skončit možná 7:3,
protože šancí na obou stranách

bylo výrazně víc,« řekl spar-
ťanský kouč PPaavveell VVrrbbaa.

V 66. min. Heča vyrazil hla-
vičku střídajícího Černého na
rohový kop. Na opačné straně
zblízka minul ve velké šanci
Čvančara. Ani v 77. min.

nikým nehlídán nedokázal tre-
fit prostor mezi třemi tyčemi.

O osm minut později po akci
dvou střídajících hráčů Leten-
ští přidali pojistku. Haraslín
našel ve vápně Minčeva a bul-
harský útočník se radoval ze

čtvrtého zásahu v ročníku nej-
vyšší soutěže.

Poté se gólu dočkal i Haras-
lín, který skluzem dostal míč
těsně za brankovou čáru.
V nastavení korigoval Černý. 

((vvss,, zzrr))

VV ppoosslleeddnníímm uuttkkáánníí 2255.. kkoollaa ffoottbbaalloovvéé FFOORRTTUUNNAA::LLIIGGYY
ppoorraazziillaa pprraažžsskkáá SSppaarrttaa PPaarrdduubbiiccee 33::11.. VVššeecchhnnyy bbrraannkkyy ppaaddllyy aažž
ppoo ppřřeessttáávvccee.. PPoo hhooddiinněě hhrryy ssee ttrreeffiill LLaaddiissllaavv KKrreejjččíí mmll..,, vv zzáávvěě--
rruu ssee pprroossaaddiillii ssttřřííddaajjííccíí hhrrááččii.. 

Útočník Sparty Tomáš Čvančara (vlevo) měl proti Pardubicím hned několik příležitostí skórovat,
ale ani jednu neproměnil. Buď ho vychytal brankář Jakub Markovič, nebo pálil vedle. 

FFOOTTOO –– ČČTTKK//MMiicchhaall KKAAMMAARRYYTT

Utkání Liberce se Slavií bylo nepřetržitým filmem soubojů na hřišti plném nerovností a drnů. 
FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz

DNES MÁ SLOVO

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 15. BŘEZNA 2022

SPARTA - PARDUBICE 3:1 
BBrraannkkyy:: 60. Krejčí ml., 85. Minčev, 89. Haraslín - 90.+2 Černý.

RRoozzhhooddččíí: Szikszay - Paták, Kubr - Machálek (video). ŽŽKK: Hancko,
Sáček, Vitík - Jeřábek. PPoollooččaass: 0:0. DDiivvááccii: 6132.

SSPPAARRTTAA: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pešek (56. Haras-
lín), Sáček (88. Souček), Ladislav Krejčí II, Karabec (56. Dočkal),
Hložek - Čvančara (81. Minčev). 

PPAARRDDUUBBIICCEE: Markovič - Kostka, Čihák, Toml, T. Čelůstka - Jeřá-
bek (46. Matějka) - Cadu (70. Akosah-Bempah), Vacek, Solil, Tischler
(46. Rezek) - Huf (46. Černý).

TROJNÁSOBNÉ STŘÍDÁNÍ
POLILO PARDUBICE ŽIVOU

VODOU A BYLY
VYROVNANÝM SOUPEŘEM.

V LIBERCI SE HRÁL
SPORT, KTERÝ

S FOTBALEM MĚL
PRAMÁLO SPOLEČNÉHO.

Jak je možné, že se hrálo na takovém oraništi

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY 2255.. KKOOLLAA:: Liberec – Slavia 1:0, Č. Budějovice – Jab-
lonec 2:0, Karviná – Olomouc 1:2, Plzeň – Teplice 1:0, Slovácko –
Ostrava 0:0, Hradec Kr. – Zlín 2:1, Bohemians 1905 – Ml. Boleslav 2:2,
Sparta – Pardubice 3:1. DDoohhrráávvkkaa 2211.. kkoollaa: Liberec – Pardubice 4:1,
ddoohhrráávvkkaa 2222.. kkoollaa:: Jablonec – Sparta 1:1.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1122 - Almási (Ostrava), Jurečka (Slovácko), Beauguel
(Plzeň), 1111 - Lingr, 99 - Kuchta (oba Slavia), Bassey (Budějovice), Ewer-
ton ( Boleslav), 88 - Rada (Hradec), Schranz (Slavia), 77 - Čvančara,
Pešek, Pulkrab (všichni Sparta), Jiří Klíma, Kuzmanovič (oba Ostrava),
66 - Hložek (Sparta), Hála, Chytil (oba Olomouc), Poznar, Tkáč (oba
Zlín), Milan Škoda (Boleslav) a Puškáč (Bohemians 1905).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 1100 - Staněk (Plzeň), 88 - Mandous (Sla-
via), 77 - Nguyen (Slovácko), 66 - Nita (Sparta), Fendrich (Hradec),
Rakovan (Zlín), Macík (Olomouc), Šeda (Boleslav), 55 - Kolář (Slavia),
Laštůvka (Ostrava), Knobloch (Liberec), 44 - Hanuš (Jablonec), Grigar
(Teplice)a Vorel (Budějovice), 33 - Holec (Sparta).
r KKAARRTTYY:: V 25. kole udělili rozhodčí 32 žlutých karet a vyloučili
Štetinu (Liberec) a Havla (Plzeň). V dohrávkách padlo 7 žlutých a jedna
červená karta (Hranáč - Pardubice). Celkem od začátku soutěže sudí
rozdali 1167 žlutých a 42 červených karet. 
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 1199.. bbřřeezznnaa 1155..0000 Ostrava – Karviná, Bohemi-
ans 1905 – Slovácko, Zlín – Pardubice, 1188..0000 Jablonec- Plzeň. NNeedděěllee 2200..
bbřřeezznnaa 1155..0000 Ml. Boleslav – Sparta, Olomouc – Liberec, Teplice – Hra-
dec Kr., 1188..0000 Slavia – Č. Budějovice (vše na O2 TV Fotbal). ((vvss))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Laštůvka

Vitík Daníček

Cicilia

Vlkanova
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Beran
Kubala Tiehi Hložek

Purzitidis

IDEÁLNÍ SESTAVA 25. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Vlastimil Daníček
Stoper Slovácka Vlastimil Daní-

ček řídil obranu svého týmu proti
ostravskému Baníku a vysvědčením
je nula. Třicetiletý rodák ze Zlína je
sice záložníkem, ale tentokrát ho

kouč Martin Svědík postavil do linie hned před
brankáře Fryštáka. Daníček je typický klubista,
ligový dres Slovácka oblékl poprvé v roce 2010 a s výjimkou ročního ho-
astování v Karviné (2014/15) je stále věrný klubu z Uherského Hradiště.
»Byl to hodně bojovný zápas se spoustou soubojů. Myslím, že jsme si
vytvořili více šancí, bohužel nás zklamala koncovka. My se doma cítíme
hodně silní a osobně jsem dost zklamaný, že to nebylo za tři body,« říká
urostlý stoper a dodává: »To, že hraji teď na stoperu, je proto, že se musím
podřídit celkové taktice týmu. Přijmul jsem tento post bez reptání. Je to
záležitost trenéra, kam mě postaví. Mně osobně se na stoperu hraje dale-
ko lépe než v záloze.«

Na Slovácku se hrálo před slušnou návštěvou přes sedm tisíc diváků.
Hodně k tomu přispěli početní fanoušci Baníku, ale taková atmosféra prospí-
vá každému hráči. »Myslím, že to přidá i na výkonu,« říká Daníček. Slovác-
ko má šanci vyhrát národní pohár, ale také se kvalifikovat do evropských
pohárů. I po remíze s Baníkem si věří, že zvládne oboje. ((vvss))

HVĚZDA 25. KOLA


