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Máme před sebou další – už 11. díl
Bez obalu a já Vás u něj vítám a děku-
ji za všechny pozitivní reakce na před-
chozí díly. Moc si toho vážím. Nyní už
k událostem posledního týdne…

Při aktuálním zdražování všeho
myslitelného je jednou z největších
výzev dneška otázka soběstačnosti,
které bychom se jako samostatná
země měli snažit dosahovat v co nej-
širší sféře sektorů. Míra soběstačnosti
totiž zásadně souvisí se zdražováním
a jeho možností jej ovlivnit. Soběstač-
nost je jedním z nástrojů v boji
s inflací, čímž nám jakožto suverénní

zemi zároveň může zaručit větší
neutralitu v politických jednáních. 
Ne nadarmo se namísto pojmu potra-
vinová soběstačnost v oficiálních
dokumentech často upřednostňuje
pojem »potravinová bezpečnost«.

Nejdůležitější soběstačnost
potravinová

Jednou z nejdůležitějších oblastí, ve
kterých by se nám mělo dařit dosaho-
vat soběstačnosti, je soběstačnost
potravinová. Ostatně v minulosti to

nebyl problém. Ovšem dnes na zákla-
dě dat serveru Evropavdatech.cz dosa-
huje Česká republika druhého nejhor-
šího výsledku ze zemí ve střední
Evropě a nechává tak za sebou pouze
Slovensko! Evidentní nedostatek se
týká především zeleniny a ovoce,
u kterých aktuálně naše soběstačnost
vychází pouze na 25 a 30 %. U další
základní složky stravy, masa, je to asi
60 %. Nelichotivá čísla v této oblasti

navíc ještě doprovází negativní trend,
kdy naše potravinová soběstačnost rok
od roku klesá. A to sice pomalu, ale ve
srovnání se stavem při vzniku samo-
statné ČR už je rozdíl dost alarmující.
Ve srovnání s rokem 1993 totiž soběs-
tačnost v případě vepřového masa
klesla ze 104 na 43 % v roce 2019,
u drůbežího pak ve stejném časovém
úseku z 95 na 63 %. Podobně je tomu
ale i u jablek, cibule, rajčat či zelí, kde

ve všech případech můžeme pozoro-
vat pokles v soběstačnosti minimálně
o třetinu hodnoty z roku 1993.
O datech před listopadem 1989 se ani
nezmiňuji. Tam jsou rozdíly ještě
propastnější!

Proč tomu tak je
Je nutné pátrat po důvodech, proč

tomu tak je. Zemědělskou výrobu
negativně ovlivňuje mimo jiné také

úbytek pracovních sil daný nízkou
atraktivitou práce související zejmé-
na s nízkým odměňováním v země-
dělském sektoru. Ten v roce 2019
zaměstnával pouze 139 tisíc osob ve
srovnání s 236 tisíci v roce 1993.
Kromě nedostatku stavů je na vině
také špatná struktura zemědělství,
a tak stav, kdy se na jednu stranu zvy-
šuje spotřeba obyvatel, ale zároveň
klesá produkce klíčových potravin,
nás pak činí extrémně náchylnými
vůči vnějším vlivům, kdy kvůli naší
závislosti na importu může z roku na
rok vyskočit cena určitých potravin
skokově, tak, jako se tomu v nedávné
době stalo právě například u někte-
rých druhů ovoce, nebo nyní u ceny
jiných zemědělských komodit na
burze v návaznosti na situaci na
Ukrajině. V souvislosti s ní předpo-
kládá děkan Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze,
JJoosseeff SSoouukkuupp, zdražení některých
potravin až o 100 % v horizontu
několika následujících let.

I proto je do budoucna naprosto
klíčové, aby potravinová bezpečnost
ČR zvrátila negativní trend a české
zemědělství vykročilo vstříc daleko
větší soběstačnosti, než je tomu
doposud. Ostatně to KSČM jako
jediná strana tvrdí po celou dobu
existence ČR. Problém struktury
zemědělství tkví přitom dle Asociace
soukromého zemědělství ČR
v nerovnováze mezi odvětvími
rostlinné a živočišné produkce. Zatím
co rostlinná výroba je dlouhodobě
nositelem prosperity – hlavně díky
řepce – agrárního sektoru. 

(Pokračování na str. 2)
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Mélenchon. Kandidát krajní levice posiluje
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KKrraajjnněě lleevviiccoovvýý kkaannddiiddáátt nnaa ffrraannccoouuzzsskkééhhoo pprreezzii--
ddeennttaa aa llííddrr ssttrraannyy NNeeppooddrroobbeennáá FFrraanncciiee JJeeaann--LLuucc
MMéélleenncchhoonn vv nneedděěllii nnaa ppřřeeddvvoolleebbnníímm mmííttiinnkkuu uuvveeddll,,
žžee cchhccee ssnníížžiitt vvěěkk ooddcchhoodduu ddoo ddůůcchhoodduu,, zzvvýýššiitt
mmiinniimmáállnníí mmzzdduu aa zzmmrraazziitt cceennyy ppoottrraavviinn nneebboo ppoohhoonn--
nnýýcchh hhmmoott.. NNaa ppaařříížžsskkéé nnáámměěssttíí RReeppuubblliikkyy hhoo ppřřiiššllyy
ppooddppoořřiitt ddeessííttkkyy ttiissíícc lliiddíí.. 

Mélenchon, který prosazuje státní zásahy do ekono-
miky, prohlásil, že by tvrdě zdanil bohaté. »Volný trh,
jak vidíte, je chaos. Jiný svět je možný,« vzkázal
Mélenchon desetitisícům svých příznivců.

Šance na postup do druhého kola
Předvolební průzkumy charismatickému politikovi

Mélenchonovi připisují třináct procent hlasů, oproti
měsíci lednu si polepšil o tři až čtyři procentní body.
V souboji o úřad francouzského prezidenta se pře-
tahuje o třetí příčku s kandidátem krajní pravice
Érikem Zemmourem. Na druhém místě je další krajně
pravicová politička Marine Le Penová. Největší šance
na vítězství má podle průzkumů veřejného mínění
stále současný francouzský prezident Emmanuel
Macron, kterému výsledky anket přisuzují zhruba
třicet procent hlasů. Jean-Luc Mélenchon je zřejmě
jediným levicovým kandidátem, který má určitou šanci
na postup do druhého kola voleb, informovala agentura
AP a ČTK.

Kampaň sedmdesátiletého kandidáta dostala nový
impuls v tomto měsíci, když ze souboje odstoupila
levicová, feministická ikona Christiane Taubiraová.

Mélenchon během nedělního předvolebního mítinku
apeloval na nerozhodnuté voliče a na všechny ty, kteří
by se mohli zdržet hlasování, aby ho podpořili.

Volební program pro obyčejné lidi
Mélenchon, který se o Elysejský palác uchází potře-

tí, v neděli představil hlavní body svého volebního
programu. Je mezi nimi i garance pracovních míst pro
nezaměstnané nebo minimální mzda ve výši 1400 eur
(34 872 korun) měsíčně. Snížil by také věk odchodu
do důchodu z 62 let na šedesát let. Emmanuel Macron
naopak tvrdí, že je potřeba zvýšit ho na 65 let. Mélen-
chon by také vystoupil z paktu NATO a zablokoval by
budoucí dohody o volném obchodu Evropské unie.

První kolo prezidentských voleb se koná už v příš-
tím měsíci, 10. dubna, druhé kolo volby prezidenta se
uskuteční 24. dubna, pokud žádný z kandidátů nezví-
tězí absolutně. ((aavvaa))

Soběstačnost ČR!
Vláda se tváří, jako by se nic nedělo

Dnes s přílohou 
VIZE mladých 
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JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ, 
VZKÁZAL MÉLENCHON V NEDĚLI

TISÍCŮM SVÝCH PŘÍZNIVCŮ.

POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST
ROK OD ROKU KLESÁ. U DAT PŘED LISTOPADEM

1989 JSOU ROZDÍLY JEŠTĚ PROPASTNĚJŠÍ!

Jean-Luc Mélenchon mezi svými příznivci FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Kuba jako bezpečná a špičková destinace. Tak představil svou zemi na Mezinárod-
ním veletrhu cestovního ruchu o víkendu na výstavišti PVA EXPO PRAHA velvyslanec
Kuby v České republice DDaanniilloo AAlloonnssoo MMeeddeerrooss s chotí (uprostřed). Regionální poradce pro
cestovní ruch OOssnniieerr FFoonnsseeccaa CCaabbrreerraa (zprava) přiblížil aktuální informace o hlavních
kubánských turistických destinacích, hotelech a bezpečnostních opatřeních, které jsou vzhle-
dem k primární proočkovanosti obyvatelstva a špičkovému zdravotnictví v místě na nejlepší
možné úrovni. FFOOTTOO -- HHaallóó nnoovviinnyy//HHeelleennaa KKOOČČOOVVÁÁ

S uprchlíky k nám míří i tuberkulóza
KKvvůůllii mmiiggrraaccii zz UUkkrraajjiinnyy jjee ppooddllee

pplliiccnníícchh lléékkaařřůů ppoottřřeebbaa zzvvýýššiitt zzáássoobbyy
vvaakkccíínn,, tteessttůů aa lléékkůů nnaa ttuubbeerrkkuullóózzuu
((TTBBCC)).. SS ppřříícchhooddeemm uupprrcchhllííkkůů ddoo ČČRR
ooččeekkáávvaajjíí nnáárrůůsstt ppooččttuu ppaacciieennttůů..

V tiskové zprávě o tom informova-
la Česká pneumologická a ftizeolo-
gická společnost České lékařské spo-
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně
(ČSL JEP) a Česká aliance proti
chronickým respiračním onemocně-
ním (ČARO). Ukrajina má čtvrtý nej-
vyšší počet případů TBC v Evropě.
V roce 2020 jich bylo přes 17 000,
v České republice 374.

Cizinci dlouhodobě tvoří asi třetinu
případů TBC v České republice.
Podle JJiiřřííhhoo WWaalllleennffeellssee, vedoucího
Národní jednotky dohledu nad tuber-
kulózou Fakultní nemocnice Bulov-
ka, se objevuje převážně u mužů,
kteří do ČR jezdí za prací.

»Nyní do ČR a potažmo Evropy
proudí většinou ženy a děti, a je tedy
velmi těžké odhadovat budoucí vývoj
stavu nemocných,« uvedl Wallenfels.
Ukrajinské děti se od roku 2016 proti
TBC povinně očkují už v porodnici,
v roce 2020 jich vakcínu podle
UNICEF (Dětský fond OSN)
dostalo téměř 89 procent.

»Bohužel Ukrajina patří
k zemím, které řadíme mezi
rizikové, co se výskytu tuber-
kulózy týče. Vzhledem k tomu, že
z Ukrajiny utekly více než tři miliony
lidí, lze předpokládat, že statisíce
najdou nový domov v České republi-
ce,« sdělila náměstkyně ministra
zdravotnictví a předsedkyně odborné
společnosti plicních lékařů MMaarrttiinnaa
KKoozziiaarr Vašáková. V ČR je přitom už
téměř 300 000 uprchlíků z Ukrajiny.

Těm, kteří se budou chtít zapojit do

školních či pracovních kolektivu, by
podle ní bylo třeba nabídnout základ-
ní prohlídku. »Ta by v odůvodněných
případech zahrnovala i rentgen hrud-
níku nebo provedení tuberkulinového
testu,« dodala.

Testů na TBC, ale i vakcín či léků
bude podle ní pravděpodobně nedo-
statek. Vláda by o možném zvýšení
měla jednat. »Objem našich objedná-
vek odráží situaci v České republice.
Ta se nyní změnila, je třeba se tomu
přizpůsobit. Nebude to hned, firmy
obvykle plánují výrobu na rok dopře-
du a nebude jednoduché rychle navý-
šit kapacitu,« dodala.

V ČR bylo plošné povinné očková-
ní zrušeno v roce 2010, lékaři vakcí-
nu dávají jen rizikovým skupinám
dětí. Předseda Společnosti infekční-
ho lékařství ČSL JEP PPaavveell DDlloouuhhýý
na dotaz ČTK v pátek uvedl, že důvo-

dem byly kromě nízkého
výskytu nemoci v ČR také
poměrně časté nežádoucí účin-
ky u očkovaných dětí, včetně
závažných.

Předseda ČARO MMiillaann SSoovvaa
připomněl, že některé formy tuberku-
lózy nejsou citlivé na běžné léky.
Pacienti pak musí ležet v nemocnici
dlouhé měsíce. Česká republika je
podle něj jednou z posledních zemí
EU, která je izoluje v některé z léče-
ben, kde je už v současné době nedo-
statek lůžek. »V ostatních zemích je
pouští domů a kontrolují pouze, zda
dodržují léčbu, zdržují se doma

a nosí roušku, žádná z těchto zemí
přitom nemá s vyšším výskytem
tuberkulózy problém,« vysvětlil.
Nutná by ale byla změna legislativy.

Loni v ČR onemocnělo podle před-
běžných údajů 337 lidí, dvě třetiny
mužů. Bylo to o 37 případů méně než
v roce 2020. Šest pacientů mělo mul-
tirezistentní formu špatně reagující
na léky. Průměrný věk nemocných
byl 49 let, mezi pacienty bylo také
sedm dětí. Pacienti narození mimo
ČR tvořili 34 procent, nejčastěji
pocházejí z Ukrajiny, Vietnamu,
Rumunska nebo Mongolska. Nemoci
loni podlehlo 20 lidí.

Veřejnost si Světový den boje proti
tuberkulóze připomíná 24. března.
Před 140 lety oznámil německý lékař
Robert Koch objev bacilu Mycobac-
terium tuberculosis, který nemoc
způsobuje. ((cciikk))

Soběstačnost ČR!

MMiinniisstteerrssttvvoo ffiinnaannccíí ((MMFF)) ppřřii vvyyuužžíívváánníí
ssooffttwwaarroovvýýcchh lliicceennccíí ssppoojjeennýýcchh ss pprroovvoozzeemm
IInntteeggrroovvaannééhhoo iinnffoorrmmaaččnnííhhoo ssyyssttéémmuu SSttááttnníí
ppookkllaaddnnyy ((IIIISSSSPP)) nneeppoossttuuppoovvaalloo vvžžddyy eeffeekkttiivvnněě..

Uvedl to včera Nejvyšší kontrolní úřad
(NKÚ). Ministerstvo nakoupilo 5900 licencí,
skoro třetinu z nich ale nepoužívalo. Podle
resortu proto, že systém byl nakonec jednoduš-
ší, než se původně předpokládalo, a navíc ubylo
zaměstnanců. Pětiletou lhůtu pro přechod na
novou platformu Státní pokladny nepokládá
ministerstvo, na rozdíl od kontrolorů, za riziko-
vou.

K zajištění provozu pořídilo ministerstvo
financí od roku 2008 softwarové produkty na
platformě SAP, za které do ukončení kontroly
zaplatilo 933 milionů Kč. V kontrolovaných
letech 2015 až 2020 ministerstvo podle NKÚ
nevyužívalo v průměru 28 procent ze zhruba
5900 zakoupených softwarových licencí,
konkrétně tedy asi 1600. »Kontroloři vyčíslili,
že za údržbu nevyužitých licencí zaplatilo MF
v kontrolovaném období minimálně deset a půl
milionu korun,« konstatoval NKÚ.

V roce 2019 se ministerstvu financí sice poda-
řilo dojednat snížení počtu licencí o 400 kusů,
ale podmínkou bylo pořízení softwaru kvůli
zajištění souladu IISSP s požadavky kybernetic-
ké bezpečnosti za více než 94 milionů korun.
Celkově v období 2015 až 2020 zaplatil resort
za údržbu veškerého softwaru souvisejícího
s provozem systému Státní pokladny víc než
365 milionů korun.

Podle mluvčího ministerstva financí TToommááššee
WWeeiissssee souvisel počet nevyužitých licencí se

zjednodušením původně zamýšlené podoby
IISSP, ze kterého nakonec vypadly některé
funkce. »K nižšímu čerpání uživatelských licen-
cí došlo rovněž z důvodu redukce míst na
finančních úřadech a úřadech práce,« dodal
Weiss.

Se systémem souvisí i zavedení jednotné
elektronické identifikace uživatelů, která má
umožnit úředníkům jejich snadnou a jednotnou
elektronickou identifikaci při práci s informač-
ními systémy veřejné správy. Jednotná identifi-
kace měla být původně dokončena do konce
roku 2019, termín ale MF nesplnilo a oddálilo
ho na konec letošního roku. 

Pro současné řešení IISSP založené na jedné
z konkrétních platforem SAP dodavatel předpo-
kládá, že ukončí její podporu do konce roku
2027. Do ukončení kontroly nerozhodlo MF
o způsobu řešení přechodu na novou platformu.
»NKÚ upozorňuje, že odkládání rozhodnutí
o budoucím technickém řešení u takto robustní-
ho informačního systému může vést k časové
tísni při zadávání veřejné zakázky, a ohrozit tak
hospodárnost zvoleného řešení,« dodal NKÚ.

Ministerstvo ale důvody k obavám nevidí. Pět
let na přípravu potřebné veřejné zakázky a její
realizaci podle něj nepředstavuje riziko.

Integrovaný informační systém Státní poklad-
na se skládá z Centrálního systému účetních
informací státu, z modulu pro přípravu státního
rozpočtu, z modulů pro realizaci rozpočtu - roz-
počtová opatření a platební styk. Cílem celého
systému má být efektivní řízení veřejných finan-
cí a přehled o financích státu v reálním čase. 

((cciikk))

Třetina nakoupených licencí
bez využití… 
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CIZINCI DLOUHODOBĚ TVOŘÍ
ASI TŘETINU PŘÍPADŮ TBC

V ČESKÉ REPUBLICE.

NOVÁ PODOBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

HALÓ NOVIN NA

WWW.IHANO.CZ

(Dokončení ze str. 1)
I zde se však ČR potýká s negativ-

ním aspektem při exportu obilovin,
nakolik jde o efektivnější vývozní
operaci než zkrmení obilí a jeho
vývoz v podobě výrobků s vyšší při-
danou hodnotou. Poměrně trefné mi
v tomto případě přijde označení ČR za
takovou potravinovou montovnu.
V případě živočišné výroby je pak na
vině současného stavu také investiční
náročnost výstavby velkokapacitních
stájí a vysoká míra rizikovosti dopro-
vázející chov zvířat vyšší koncentrace.

Vláda občas něco dělá
Nejde však už pouze o politické

téma. Před závažností situace varují
i odborníci přímo ze zemědělských
organizací. Jaká je ale pozice vlády?
Vláda Petra Fialy (ODS) se zatím
tváří, jako by se vůbec nic nedělo
a zřejmě se chystá opět s velkým pře-
kvapením reagovat až ex-post, až
budou Češi nuceni kupovat mléko za
50 korun, tedy pokud na něj ještě
vůbec budou mít po zaplacení účtu za
energie a po nákupu pohonných
hmot, kde znovu kvůli nečinnosti
vlády patříme mezi ty nejvíce pozna-
menané v celé Evropě.

Abych ale stávající vládě jen
nekřivdila – v některých případech
občas vážně něco dělá – jen ke své
vlastní smůle i ke smůle všech oby-
vatel ČR jde o kroky, kde opět
nenachází pochopení u odborníků.
Jak vysvětluje například předseda
Zemědělského svazu MMaarrttiinn PPýýcchhaa

»zrušení přimíchávání biosložky do
paliv je špatný krok, který se
v cenách paliv nijak neprojeví. Jed-
nak se naprostá většina řepky využí-
vá na výrobu potravin, jednak je už
dávno v zemi. Pokud se vypěstovaná
řepka nezpracuje u nás na biosložku,
velice snadno se vyveze na zahranič-
ní trhy, kde je po ní velká poptávka.«
Vláda tak zcela kontraproduktivně
znovu snižuje naši soběstačnost,
odborníci kroutí hlavou a občan neví,
zda se při sledování jejího počínání
má smát či brečet.

KSČM má řešení
KSČM přitom navrhuje zcela

jednoduchá řešení, díky kterým 
by se negativní trend nejen potravi-
nové nesoběstačnosti mohl v hori-
zontu několika nejbližších let místo
kontinuálního zhoršování zvrátit.
U základních potravin jde především
o nulovou sazbu DPH, dále narovná-
ní dotační politiky a podporu českých
výrobců v podobě vyjednání výjimky
u Evropské unie tak, aby se lidé v ČR
nemuseli podnikání v zemědělství
obávat. Zlepšit se musí také kontrola
vedoucí k zastavení růstu konečných
cen pro spotřebitele, čímž dojde
k zamezení možností pro spekulanty
a obchodní řetězce cenu potravin
uměle navyšovat.

Podobně by mělo dojít k zastropo-
vání cen pohonných hmot, snížení
DPH u energií a maximálně urychlit
dostavbu jaderných elektráren, spolu
s okamžitým zastavením evropského

Green Dealu, proti němuž se za sou-
časné situace staví také čím dál víc
odborníků z řad zemědělského i ener-
getického sektoru. V příštím dílu Bez
obalu se pak ještě podíváme na marže
obchodníků, protože to s tím rovněž
úzce souvisí…

Pirátské proklamace
Jestliže jsem Vás v minulém dílu

informovala, že Piráti proklamují, že
NATO nemá alternativu a my s ním
musíme zůstat na věčné časy, tak
jejích koaliční partner – Starostové
a nezávislí – šel ještě dál. Předsednic-
tvo STAN schválilo záměr změny
ústavního pořádku ČR o trvalém bez-
pečnostním zakotvení naší země
v euroatlantické vazbě, včetně mož-
nosti trvalého pobytu vojsk NATO na
našem území a požádalo předsedu
o vypracování záměru v gesci MV.
Dosud si členství v NATO dala do
ústavy jen Ukrajina, ale ta to jistě
vnímala spíše jako zbožné přání či
formu nátlaku na Západ, aby její
vstup bral vážně. Ukrajina ani zdale-
ka nesplňuje podmínky pro přijetí
(například vnitřní konflikt se separa-
tistickými republikami), a je krajně
nepravděpodobné, že by její přihláš-
ka byla schválena jednomyslně, jak
to vyžadují pravidla Aliance. ČR by
byla jediná z členských států NATO,
která by si členství zakotvila v Ústa-
vě. Vypadá to, že se členové vedení
STAN nechali v panice vyvolané vál-
kou na Ukrajině omámit duchem
z časů minulých a ignorují fakt, že

ČR chce být demokratickým a práv-
ním státem. V demokracii by měla
mít demokraticky zvolená vláda
právo se vyjadřovat k bezpečnostní-
mu uspořádání své země bez něja-
kých omezení. A v právním státě
bychom měli naši Ústavu ctít jako
nejdůležitější zákon země, který by
se neměl měnit jen, protože se popr-
vé v naší historii podařilo v demokra-
tických volbách vytlačit z parlamentu
všechny zástupce levice.

Zahraniční události
A teď ještě krátké zastavení

u zahraničních událostí:
l ZZaa pprrvvéé:: Ministerstvo obrany ČR
na Ukrajinu dosud poslalo vojenskou
pomoc za zhruba 750 milionů korun.
Šlo většinou o munici, samopaly,
kulomety, odstřelovačské pušky nebo
protiletecké střely S-2. Tím pomoc
z české strany ale nekončí. Vláda ve
středu schválila dodávku dalšího
vojenského materiálu. Podle minis-
terstva obrany se počítá i s další
pomocí Ukrajině až za miliardu
korun. Ukrajinská armáda »odtajni-
la« jednu ze zbraní, které získala
darem od kabinetu Petra Fialy
(ODS). Konkrétně jde o protitanko-
vou zbraň RPG-75M, kterou má ve
výzbroji i Armáda ČR.
l ZZaa ddrruuhhéé:: Vidíme možný pokrok
v jednání o ukončení konfliktu.

Obě strany konfliktu mezi Ukraji-
nou a Ruskem začaly mírně slevovat
ze svých původních postojů. Přede-
vším ukrajinský prezident V. Zelen-

skyj se již smířil s tím, že Ukrajinu
nepřivede do NATO navzdory tomu,
že americký prezident Biden tuto
možnost před časem nevyloučil. To
však je špatně interpretovaná rétori-
ka. Přesnější byl generální tajemník
NATO JJeennss SSttoolltteennbbeerrgg, který nyní
v březnu oznámil, že »přijetí Ukra-
jiny do NATO nikdy nebylo na pro-
gramu.« Zelenskyj proto ani nevylu-
čuje neutralitu Ukrajiny. Rovněž dělá
dojem, že je ochotný jednat o záru-
kách, že na území Ukrajiny nebudou
instalovány útočné zbraně. Tím by
vyšel vstříc hlavním požadavkům
Ruska. Ministr zahraničí Ruska Lav-
rov však i nadále hovoří o potřebě
denacifikace Ukrajiny, což je jistě
pro ukrajinského židovského prezi-
denta nepřijatelné. Ovšem Lavrov
tento požadavek nyní konkretizoval
jako nutnost zrušit všechny zákony
a opatření, která diskriminují rusky
mluvící občany Ukrajiny. Rusko se
vzdalo požadavku na stažení vojsk
NATO z východní a střední Evropy,
a tak zůstávají jen dva ožehavé
a nevyřešené problémy, tedy otázka
uznání samostatnosti Doněcké
a Luhanské republiky a začlenění
Krymu do Ruské federace.

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.



Hlavním úkolem volby Komunisté zásadně pro mírová řešení
PPoosslleeddnníí ookkrreessnníí kkoonnffeerreennccíí KKSSČČMM

vv PPaarrdduubbiicckkéémm kkrraajjii bbyyllaa ttaa vvee SSvviittaa--
vváácchh 1199.. bbřřeezznnaa.. VV úúvvoodduu ssee ppooppřřáálloo
vvššeemm JJoosseeffůůmm,, kktteerrýýcchh ttaamm bbyylloo
ppoomměěrrnněě ddoosstt,, aa ppaakk uužž ssee ppiillnněě pprraaccoo--
vvaalloo..

Zpráva, kterou přednesl předseda
JJoosseeff BBoohhaatteecc, zhodnotila uplynulé
období, jež pro nikoho nebylo jedno-
duché, přesto se základní organizace
snažily zajistit styk se svými členy.
Obětavé ženy šily roušky, chodily
nakupovat, zkrátka pomáhaly, jak se
dalo. I v obtížných podmínkách se
zajistily pietní vzpomínky na konec 
2. světové války, rozšířila se práce
s internetem.

V současné době už se zase pomalu
činnost okresní organizace vrací do
normálu, alespoň pokud se týká setká-
vání. Nepříznivé podmínky jsou v eko-

nomice, ale bude se pracovat dál, tak
jak to už dlouhodobě komunisté na
Svitavsku dělají, dobrovolně. Hlavním
úkolem jsou podzimní komunální
volby, všichni členové musí udělat
maximum pro jejich úspěch.

V diskusi se nejen hodnotilo, zazně-
ly i náměty pro další práci, hovořilo se
rovněž o Haló novinách. Člen VV ÚV
KSČM VVááccllaavv SSnnooppeekk rozebral sou-
časnou mezinárodní i vnitřní situaci,
zdůraznil plné nasazení při podzimních
volbách do místních zastupitelstev,
nezapomněl ani na volbu prezidenta
republiky.

Byl zvolen okresní výbor, doporuče-
ni kandidáti do vyšších stranických
orgánů. Okresní organizaci povede
opět Josef Bohatec.

LLiiddmmiillaa KKRRUUŽŽÍÍKKOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aauuttoorrkkaa

DDeelleeggááttii oobbvvooddnníí kkoonnffeerreennccee KKSSČČMM vv PPrraazzee 11 zzvvoolliillii
vv ppáátteekk nnaavveeččeerr ppřřeeddsseeddoouu oobbvvooddnnííhhoo vvýýbboorruu ooppěětt VViikkttoorraa
PPáázzlleerraa.. TTeenn vv úúvvooddnníí zzpprráávvěě oo ččiinnnnoossttii oobbvvooddnníí oorrggaanniizzaaccee
kkoonnssttaattoovvaall,, žžee zzaa ppoosslleeddnníí oobbddoobbíí ddooššlloo kk zzáássaaddnníímm aa nnee--
bbeezzppeeččnnýýmm zzmměěnnáámm vv oobbllaassttii zzaahhrraanniiččnněě ppoolliittiicckkéé aa vvnniittrroo--
ssttááttnníí.. 

Komunisté dlouhodobě upozorňují na agresivitu a aroganci
USA a NATO v touze vládnoucí garnitury USA po světovlá-
dě. »Sloužily k tomu permanentní ozbrojené konflikty a zven-
čí cíleně organizovaná nestabilita v řadě států, kde zářným
příkladem byly agrese NATO v Srbsku, Iráku, Libyi, Sýrii
a Afghánistánu. Upozorňovali jsme na obkličování Ruské
federace paktem NATO a především hrozbu, že Ukrajina se
stane jeho členem, a bude tak vytvořen nástupní prostor pro
zahájení útočné války proti Ruské federaci,« zaznělo ve zprá-
vě. Kyjevský režim osm let odmítal plnit Minské dohody
a zvyšoval agresivitu vůči Doněcké a Luhanské lidové repub-
lice, a tato neustále se zhoršující bezpečnostní situace nakonec
vyústila ve vojenskou operaci ruských ozbrojených sil na

ukrajinském území, s níž KSČM nesouhlasí, uvedl. »Jako
principiálně protiválečná strana KSČM ve svých stanoviscích
znovu zdůrazňuje trvalý požadavek na řešení situace na Ukra-
jině mírovou cestou a požaduje ukončení všech vojenských
operací,« zdůraznil Pázler a dodal, že systémovou příčinou
konfliktu je prosazování ekonomických a politických zájmů
velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu.

Diskuse delegátů a hostů, mezi nimiž byli místopředseda
ÚV Milan Krajča a předsedkyně KV Praha Marta Semelová,
byla velmi bohatá. Vystoupil v ní mj. člen stranické organiza-
ce prvního pražského obvodu JJoosseeff SSkkáállaa (na snímku hovoří),
kandidát na prezidenta, jenž se těší podpoře KSČM. Skála
zdůraznil, že je třeba v nastalé nesmírně složité situaci hájit
národní zájem ČR, kterým je pochopitelně mír, ale i ceny
energií pro obyvatelstvo. Protože sám je kandidátem široké
vlastenecké fronty, vyzval, aby i kandidátky do komunálních
voleb, na nichž se účastní komunisté, obsáhly co nejširší
seskupení. ((mmhh))

FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ
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Na první dubnovou sobotu
se opět chystá velký úklid

JJaarroo uužž zzaakklleeppaalloo nnaa ddvveeřřee aa ppřříí--
pprraavvyy ttrraaddiiččnníí ddoobbrroovvoollnniicckkéé aakkccee
UUkklliiďďmmee ČČeesskkoo jjssoouu vv ppllnnéémm pprroouu--
dduu –– ddoo jjeejjííhhoo vvyyppuukknnuuttíí zzbbýývváá
zzhhrruubbaa ddeesseett ddnníí.. VV ssoouuččaassnnéé
cchhvvííllii jjee oohhllááššeennoo ppřřeess 
33000000 úúkklliiddůů,, aa ddaallššíí ssee
mmoohhoouu jjeeššttěě rreeggiissttrroovvaatt nnaa
wwwwww..UUkklliiddmmeeCCeesskkoo..cczz..

Sobota 2. dubna je hlavní
jarní termín této dobrovolnické akce,
ale uklízet se může v jakýkoli čas,
před termínem i po něm. Akce je
zaměřena na likvidaci černých sklá-
dek a nepořádku z naší přírody, měst
a obcí. Jak to funguje? Organizátoři
úklidů se hlásí elektronicky na

www.UklidmeCesko.cz, dobrovol-
níci, kteří se chtějí přidat, tamtéž
hledají plánované akce. K dispozici
je interaktivní mapa. 

V současné chvíli již organizátoři,
kteří se zaregistrovali včas, dostávají
úklidové prostředky, pytle, rukavice,
ti, co se hlásí později, již tuto výhodu
nemají. 

Na řadě míst se vloni i předloni
osvědčily takzvané pytlomaty, proto

organizátoři očekávají, že mnohde
vzniknou i letos. »V minulých dvou
‚covidových‘ ročnících byla účast
z pochopitelných důvodů slabší, než

v zatím nejúspěšnějším roce
2019, kdy se do úklidových
akcí zapojilo přes 150 000
dobrovolníků. O to více je
úklidů letos zapotřebí,« řekl
MMiirroossllaavv KKuubbáásseekk z pořá-

dajícího spolku Ukliďme Česko.

Animovaný film 
o ochraně přírody 

Pro nadcházející ročník připravili
organizátoři kromě již tradiční foto-

soutěže jednu novinku. Jednou z nich
je spolupráce s tvůrci nového celove-
černího animovaného filmu pro děti
Mimi a Líza – Zahrada. V novém ani-
movaném pásmu, které zamíří do
českých kin na Den Země 22. dubna,
potkají nevidomá Mimi a její nejlepší
kamarádka Líza kouzelného zahrad-
ního skřítka Zázračníka i Obludku,
která ožila v žlutém kontejneru. Ten
naplnili sousedé z domu nepotřebný-
mi věcmi. Nové dobrodružství učí
obě kamarádky nejen vztahu k příro-
dě, ale i odpovědnosti k věcem, které
nás obklopují. »A právě to nám přišlo
jako skvělé propojení s Ukliďme
Česko, které funguje na dobrovolnic-

tví, občanské společnosti a chuti udě-
lat alespoň něco dobrého pro své
okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu
učit i vlastní děti,« uvedl producent
filmu MMaarrttiinn VVaannddaass ze společnosti
MAUR film. 

»Přidáte se letos také k desetitisí-
cům dobrovolníků vyrážejících s pytli
na sběr odpadků do jarní přírody?
Pomozte nám vyčistit veřejný prostor
nejen od pohozených roušek a respi-
rátorů a ukliďme společně Česko,
Moravu i Slezsko…!« vyzývají orga-
nizátoři ze spolku Ukliďme Česko. 

Haló noviny jsou jedním z mediál-
ních partnerů této tradiční úklidové
akce. ((mmhh))

S lidmi a pro lidi, zejména v těžkých dobách
JJiiččíínnsskkýý OOVV KKSSČČMM mmuusseell

ppřřeessuunnoouutt ssvvoojjii kkoonnffeerreennccii
zz ddoohhooddnnuuttééhhoo mmííssttaa vvee VVaallddii--
ccíícchh zz ddůůvvoodduu mmoožžnnééhhoo uubbyyttoo--
vváánníí uupprrcchhllííkkůů vv pprroossttoorráácchh
kkuullttuurrnnííhhoo ddoommuu.. ČČttyyřřiiccííttkkaa
ddeelleeggááttůů 1199.. bbřřeezznnaa vvyysslleecchhllaa
zzpprráávvuu ookkrreessnníí oorrggaanniizzaaccee
vv hhootteelluu vv NNeeppřříívvěěccii.. HHoosstteemm
zzddee,, jjaakkoo vv oossttaattnníícchh ookkrreesseecchh,,
bbyyllaa kkrraajjsskkáá ppřřeeddsseeddkkyynněě
KKSSČČMM VVěěrraa ŽŽiižžkkoovváá..

Ve zprávě musel předseda
PPeettrr TTyypplltt konstatovat ovliv-
nění vší činnosti, nejen stra-
nické, anticovidovými opatře-
ními. Tradiční velké akce se
nemohly konat, včetně MDŽ,
které také kulturní dům ve
Valdicích letos neumožnil, ač
některé další aktivity tam
běží. V minulém roce již byla
situace s COVID-19 o něco
lepší a v májových dnech
alespoň objeli pomníčky
osvoboditelů. Na pomoc tor-
nádem postiženým obyvate-
lům Mikulčic odvezli obětavě
o prázdninách pomoc přímo.
Volební kampaň do Poslane-
cké sněmovny tak mohla začít
v Sekeřicích. Přes velké nasa-
zení do volební kampaně
jičínských komunistů s letáky
a plakáty navíc se nepodařilo

KSČM uspět, stejně jako ve
volbách krajských.

Dále se předseda věnoval
situaci po mimořádném sjezdu
a stavu členské základny,
úspěchem bylo přijetí několika
nových členů. OV hospodaří
dobře a s pomocí nájemného
i s přispěním financí z centra
dokázali soudruzi zrekonstru-
ovat sklepní prostory v budově

OV. Chystají se na první máj
»na dvorku«, a také na okresní
předvolební akci v Sekeři-
cích (18. června). Připravují
zástupce do volebních komisí
a obecní kandidátky k podzim-
ním volbám, bez obtíží to asi
nebude.

V diskusi se delegáti vyjad-
řovali především ke stavu člen-
ské základny, a také organi-

zační struktuře strany. JJiiřříí
MMaacchhuullaa podpořil vydávání
Haló novin, kdy jejich případ-
ným zastavením »ztratí strana
tvář«. Také doplnil informace
o mezinárodní spolupráci se
SFEL-R a německými sou-
druhy. Příspěvek OOttaakkaarraa
RRuummllaa upozornil na situaci
v zemědělství, kdy je ohrožena
produkce potravin nejen cena-

mi energie, ale změnou dotační
politiky, kdy je ohrožena
živočišná produkce. Zemědělci
žádali krajskou organizaci
o podporu při protestních
akcích. VVěěrraa ŽŽiižžkkoovváá zdůvod-
ňovala pokles voličů pro
KSČM předchozí spoluprací
s ANO, neúspěch přinesl nedo-
statek financí i pro KV, násle-
dovala proto úsporná opatření.

V Sekeřicích se připravuje
krajská akce na 10. září.

Petr Typlt byl znovu zvolen
do funkce předsedy a delegáti
vybrali Václava Orta jako kan-
didáta do senátních voleb pro
okres Jičín a část Nymburska.
Jičínští soudruzi nechtějí ztrá-
cet naději, vždyť komunisté
jsou s lidmi a pro lidi, zejména
v těžkých dobách. ((vvhhaa))

Na jičínské konferenci využilo vedení OV příležitosti a předali blahořání těm delegá-
tům, kteří slavili narozeniny. FFOOTTOO –– MMiirrkkaa VVOOHHRRAALLÍÍKKOOVVÁÁ

V předsednictvu konference zasedli (zleva) Jiří Machula, Věra Žižková,
Václav Ort a Petr Typlt. FFOOTTOO –– MMiirrkkaa VVOOHHRRAALLÍÍKKOOVVÁÁ

POMOZTE VYČISTIT VEŘEJNÝ
PROSTOR A UKLIĎME SPOLEČNĚ
ČESKO, MORAVU I SLEZSKO!



Strýček vs. medvěd

Motto: »Člověk neví, co se děje, a ani neví,
že to neví…« NNooaamm CChhoommsskkyy

Strýček Sam k cílům svým nekvaltuje,
dlouho si plány své spřádá, kuje,
ohýnky rozfouká, zahrádky roztlouká,
hned Srbsko, Libye, Majdan tu je!

Majdanu nastrkal miliard pět,
to se mu vyplatí, vždyť za pár let
zbraně tam navozí, medvědu pohrozí,
zatleská jak bankéř, tak celý svět.

Medvěd však cítí – dějinná zkušenost –
co chystá strýček – jenž nemá nikdy dost,
Banderů víru, fašistů sílu
medvěd má v kůži, strach velí stáhnout
chvost.

Zahnali medvěda do koutečku,
provaz mu stahují kolem krčku.
Medvěd se rozzuří a tlapou udeří
v domnění, že zničí vlčí smečku.

Nezničí! Strýček ví, jak jít na to,
fašisty odstraní (dá je v NATO),
dá plyn – ne laciný, medvědu Jelciny,
vyrazí na Sibiř kutat zlato.

Strýčkovi daří se všechno v plánu
a medvěd je jak slon v porcelánu,
zbraně už nevozte, jednejte i posté!
Dětský pláč zanechá v srdci ránu…

VVěěrraa LLEEVVÁÁ

Žádná válka není spravedlivá
Když Amík vtrhl do Iráku,
tak povinně jsme jásali.
Proč bombarduje kryty
plné žen a dětí,
na to jsme se už neptali!

Byla to válka spravedlivá,
jak každá americká bývá!

Když na Bělehrad bomby padaly
a zase ženy, děti zmíraly,
tak jsme se ještě přidali
a bombardéry přes nás
k vraždění létat nechali!

Byla to válka spravedlivá,
jak každá americká bývá!

Však když to samé Putin začal
stejně šílenou válku zved,
tak rázem - a říkám, že právem,
jsme tvrdě proti,
jako skoro celý svět!

To není válka spravedlivá
to POUZE americká bývá!

Však zkusme se zamyslet
ve stejné rovině:
Jak to, že zcela jinou
cenu má život žen a dětí
v Srbsku, Iráku, v proruském Donbase…
než žen a dětí na Ukrajině?!

Že »Válka je vůl«
toť věc je dávno platná!
A stejně tak, že ŽÁDNÁ
není k bezbranným spravedlivá!
Každá, každá, každá
JE JEN A POUZE ŠPATNÁ!

LLuubboommíírr KKOORREECC

Již nikdy válka
Kolik tváří,
kolik podob má zlo?
Kterými cestami k nám šlo,
kruté, bez smilování,
a nikdo mu nebránil
brát životy milionům lidí.
A co na to Bůh?
Je vůbec? Vidí?
Až jednou ztichne palba
a na světě bude klid zbraní,
až lidé místo pušek 
budou mít jen chleba 
ve svých dlaních, 
vydechnu a řeknu: Bože,
pokud jsi tam a vidíš,
napomeň krvelačné lidi,
já pak v zahradě zasadím květ,
ať roste do krásy, ať voní,
potom i já, věčný rebel
v pokoře hlavu skloním.

EEwwaa KKOONNEEČČNNÁÁ,, 
ččlleennkkaa KKČČPP aa VVSSAA ČČRR vv OOlloommoouuccii

DDoobbrrooččiinnnnoouu aauukkccii oobbrraazzůů
aa ppřřeeddmměěttůů rruusskkééhhoo ppůůvvoodduu
ss ffiinnaannččnníímm vvýýttěěžžkkeemm pprroo
UUkkrraajjiinnuu uussppoořřááddaallaa aa zzaahháájjiillaa
pprroo RRuussyy žžiijjííccíí vv ČČRR aa ppřřáátteellee
rruusskkéé kkuullttuurryy JJiittkkaa SSoouukkuuppoovváá
zz PPrraahhyy 88..

Redakci Soukupová sdělila:
»Na Aukru jsem zahájila dob-
ročinnou aukci obrazů, porce-
lánu a jiných předmětů, které
si dovezl můj tchán z Moskvy,
když tam asi 15 let po revolu-
ci 1989 pracoval jako zaměst-
nanec Mezinárodní investiční
banky. Zemřel na COVID-19,
což je další smutný fenomén

naší doby, zcela však zastíně-
ný válkou na Ukrajině.«

Chtěla si obrazy spíš pone-
chat, ale současná situace jí
vnukla jinou myšlenku.
»Chtěla bych je nyní prodat
a veškerý peněžní výtěžek
věnovat Ukrajině. Chtěla bych
je prodat vám, Rusům. Vy zde
nyní možná prožíváte pocity
strachu, studu, bezmoci
a sebeodsuzování. Vy se zde
můžete cítit vyloučeni z naší
společnosti a současně také ze
společenství Rusů protestují-
cích přímo v Rusku. Vám
bych chtěla vyjádřit pochopení

a podporu a nabídnout mož-
nost udělat něco pro Ukrajinu.
Zároveň byste získali umělec-
ký nebo upomínkový předmět,
který je vašemu srdci blízký.
Ten pro nás, Čechy, teď málo
znamená, a nechceme, nemů-
žeme z něj mít radost. Umění
si nezaslouží, aby se na něj
hledělo se smutkem,« uzavřela
Soukupová.

Důrazně zopakovala, že veš-
kerý finanční výtěžek z dražby
věnuje Ukrajině a Ukrajin-
cům. Hodlá i naslouchat přá-
ním výherců aukce, kam pení-
ze přesně směřovat. ((vvžž))

ČČlláánnkkyy vvyyjjaaddřřuujjíí ppoouuzzee nnáázzoorryy aa ppoozznnaattkkyy 
aauuttoorrůů,, mmoohhoouu bbýýtt rreeddaakkččnněě kkrráácceennyy
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Aukce obrazů pro Ukrajinu

Krásný obraz Moskvy

Obraz staré Moskvy 
Obraz Irina Alaverdova

Krojovaná panenka

Ruský barometrDřevěný obrazHodiny v malachitu



REDAKČNÍ SLOUPEK Jak inflace boří jistoty
Ještě na počátku

roku nejen bankovní
sektor (včetně cent-
rální banky) bagateli-
zoval fenomén infla-
ce jako přechodný
jev. Geopolitické
otřesy a válečný kon-
flikt, bezprecedentní
v poválečné historii

Evropy, však znamenaly radikální zvrat.
Mýtus o krátkodobé, přechodné inflaci
byl vyvrácen a nahrazen nebezpečnou
realitou dlouhodobého inflačního ohrože-
ní světové ekonomiky ve všech jeho nega-
tivních projevech. Připomeňme, že ak-
tuálně naše inflace, tedy zdražení, činí
11,1 procenta, což nás řadí do čela evrop-
ského žebříčku (průměr eurozóny činí 
5,8 %, nejnižší inflaci má Francie 
s 3,6 procenta). Přitom vývojové trendy
nejsou optimistické. Představy o přechod-
né inflaci se stávají mýtem, a to nejen
díky válečnému konfliktu.

Především si uvědomme, že zdražová-
ní, se kterým se v těchto osudových dnech
střetáváme, samo o sobě žádnou inflaci

nezpůsobuje, protože samo je inflací.
Inflaci nezpůsobují, řečeno slovy nobelis-
ty Miltona Friedmana, ani hamižní
obchodníci, odbory tlačící na růst mezd,
ani nadměrně utrácející domácnosti či
Arabové s ropou. Návrat ke stabilitě cen,
na které byl svět zvyklý v posledních
dekádách, se nepochybně dramaticky
oddálí. Relevantní statistiky americké
centrální banky FED hovoří až o desetile-
té stagnaci.

Inflační očekávání jsou dokonce nej-

vyšší od devadesátých let. Ukazatel říká,
že průměrná inflace v následujících pěti
letech dosáhne 3,4 až 5,0 procent, tedy
citelně nad dvouprocentním cílem cent-
rálních bank. V řeči domácností to zna-
mená, že z každé stokoruny úspor ztratí-
me ročně pětikorunu. Proč šetřit, když

úroky zdaleka nepokryjí polovinu infla-
ce?

A co dělá naše vláda? Kromě sebechvá-
ly a slibů v podstatě nic. Nedivme se,
vždyť má plné ruce práce s plněním poky-
nů a rad zpoza Atlantiku. Ať již jde
o »našeho hrdinu«, profesora v přílbici
a neprůstřelné vestě, nebo jeho krajně
militantní Amazonku v čele kohorty věr-
ných služebníků NATO a USA. Pravda,
sporadicky se objeví i výroky o časově
a věcně neurčité »kompenzaci« růstu cen,

kryté dalším zvýšením rozpočtového
schodku, tedy opět inflačními penězi,
které svou hodnotu významně poztrácejí
ještě před jejich připsáním na naše účty.
Říká se tomu »dluhová past«. Nebo také
okrádání občanů.

LLaaddiissllaavv ŠŠAAFFRRÁÁNNEEKK

Psaní
Pozorní čtenáři si jistě všimli, že na tomto

místě došlo ke změně. Někdy před osmi,
devíti lety, když byl založen Redakční slou-
pek, připadl pondělní bývalému kolegovi
a vlastně strůjci myšlenky pravidelného pro-
storu pro členy redakce, Karlu Muškovi. Po
jeho odchodu ho zastoupil další dnes už
bývalý kolega Roman Janouch. Takže vlast-
ně vstupuji na hodně tenký led…

Sice jsem původně své místo také měl, ale
ta povinnost každý týden něco napsat mi často dělala problém.
Někdy to šlo hned a zlehka, jindy se dostavilo velké trápení.
Někdy dokonce padaly otázky typu, zda ten sloupek byl psán jen
»z musu« a na poslední chvíli. Došlo tedy k dohodě, že vysko-
čím z pravidelnosti, uvolním místo své kolegyni (která prý občas
prožívá úplně to samé…) a budu psát jen příležitostně. Ve
»sloupkařině« jsem byl vlastně takové libero.

Do redakce jsem před 15 lety nastoupil jako krajský zpravo-
daj. Tehdejší šéfredaktor Pavel Šafránek mi vysvětloval, že to je
vlastně ta nejdůležitější pozice, lidé si rádi přečtou o sobě. Bohu-
žel musela být místa krajánků z finančních důvodů zrušena
a nastal problém. Z některých míst zprávy chodí, z jiných nao-
pak jen kritika, proč stále píšeme jen o nich, ale z jiných míst
vůbec, »třeba zrovna o víkendu jsme tu měli hezkou akci a o té
nepíšete,« slýchám nebo čtu.

Mám totiž na starosti právě rubriky Píšete nám/Z regionů
a nově barevnou stránku, ne už černobílou dvoustranu Z regio-
nů. Často se mi dostane do ruky materiál se slovy: »Toto odmít-
li otisknout, proto to posílám do HaNo,« nebo: »Odpovídám na
článek v…« Někdy se jedná o radniční noviny, někdy o místní
verzi velkých celorepublikových deníků (neplést s Deníků).
Není problémem takové materiály použít, ale pak dojde k reak-
cím typu: »koho zajímá, co se děje někde v…« A jsme v začaro-
vaném kruhu.

Ale chce to trochu tolerance a možná i snahy. Každý by měl
být schopen buď udělat fotku, nebo napsat pár řádků o tom, co
se kde stalo. Lze vytvořit i tým, kde se to společně podaří. No
a pak to nejlépe mailem (kvůli rychlosti a ceně) poslat do redak-
ce. Dokud zůstane papírový deník, ale třeba i jen týdeník nebo
i pouze webová verze, je velká pravděpodobnost, že se tam může
psát právě i o vás. Předem za to děkuji. ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

Především je třeba říkat pravdu
V neděli byla zveřejněna zpráva, tedy

alespoň na internetu, že Rusové tisíce
obyvatel Mariupolu, kde se stále bojuje
v ulicích, násilně stěhují do Taganrogu,
který je na druhé straně hranic, tedy
v Rusku. Je třeba říci, že město hájí bata-
lion (pluk) Azov, který ho »uchránil«,
tedy »zatlačil« místní doněcké síly, před
separatisty už v roce 2014, a odtrhl tak
zdejší přístavní město od Doněcké oblas-
ti. Dnes tady má své centrum. Podle sou-
časné Wikipedie se zpočátku skládal
z příslušníků krajní pravice, nacionalistů,
neonacistů. A dokonce i z Neukrajinců.
Wikipedie jmenuje Chorvaty, Slováky ad.
Slovo »zpočátku« ovšem berme s rezer-
vou, protože nadále byl doplňován z dal-
ších evropských zemí. Především čerstvý-
mi silami ze západních oblastí, kde stále
je glorifikován banderismus. 

Svého času dokonce Úřad Vysokého
komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR)
prohlásil, že Azov porušuje pravidla vede-
ní války např. masovým rabováním, muče-
ním a únosy novinářů. Dokonce, podle
Wikipedie, to bylo zdokumentováno. Zaz-
namenány prý byly případy znásilnění

a krutého zacházení se zadržený-
mi. Situace se údajně změnila,
a proto pluk dostal, zase podle
Wikipedie, jako jedna z mála for-
mací na Ukrajině nejmodernější
vojenskou techniku, zbraně
a další vojenské vybavení. Od
koho, není uvedeno. 

Pluk také měl patřit k silám, jež
se střetaly s obránci Doněcké
republiky v pásmech vojenského styku
a ohrožoval až Doněck. Jenže s onou změ-
nou podle svědectví rodin, které se dosta-
ly odtud sem k nám do Česka, to není zas
tak pravda. Proto dodnes nad místy, která
v Mariupolu jednotky Azova ovládají,
vlaje prapor, v jehož středu je kříž nápad-
ně blízký nacistickému hákovému. Tako-
vý, jen zlom byl trochu jiný, užívaly
i sotně banderovců. Dokonce převzatý
znak Ukrajiny je na něm potlačen. Vše si
lze nalézt na internetu.

Vojáci pluku Azov dnes brání střed
Mariupole a využívají k obraně i budovy,
které slouží civilnímu obyvatelstvu, obyt-
né bloky, divadlo, budovy škol apod. Tuto
obranu západní svět hodnotí pozitivně, ale

místní obyvatelstvo, které se až
do Majdanu hlásilo k ruskoja-
zyčnému Donbasu, ji zřejmě
vidí jinak. Potvrdila mně to
jedna rodina, která před válkou
utekla až k nám. Nebyla prý
jediná. Chtěla na východ, nepo-
dařilo se jí to. Utíkala od války,
od Azova. Šla tedy na západ,
kde se nabízela pomoc. Dorazi-

la až k nám. 
A tak, když slyším z České televize, jak

kruté je vystěhování obyvatel Mariupolu
z míst, která se ocitnou v rukou ruských
vojáků, jsem na pochybách, zda přece jen
věřit všemu, co je mně nabízeno. Cílená
jednostranná informace se však jednou
nemusí vyplatit. Dnes je propagandou,
vyjádřením zklamání nad zvoleným řeše-
ním ze strany Ruska, ale zítra? Také já byl
válkou, ruským řešením, zklamán. Jenže
se ptám: Budeme se na vše za čas dívat
stejně? Proto je třeba také dnes mluvit
pravdu, a tam, kde je podávána jen polo-
pravda anebo propagační lež, obyčejně
následuje po čase kruté vystřízlivění.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Je doba kácení
a přeměn vztahů mezi
lidmi, přáteli, souse-
dy. Nepoučili jsme se
z třicátých let minulé-
ho století, ani z doby
studené války. Kapita-
lismus ve své dravosti
a snaze přežít, kácí
všechno, co mu přijde

do cesty. Stačí neuvážený podnět a pod vli-
vem televizí vybudované »jednoty« jsme
i mezi sebou schopni vztahy kácet a bořit.

Je doba kácení. Netýká se však jen káce-
ní vztahů, ale také zásahů do přírody, do
našeho nejbližšího okolí. A o to mně jde
v krátkém zamyšlení. To kácení a boření
mezi lidmi se dřív, či později vyřeší, i když
po něm zůstanou nemalé rány, ale ty v pří-
rodě jsou na desetiletí, anebo je nebude
možné odstranit vůbec. Nebude to pěkný
odkaz pro příští generace, kterým jsme
nejen nedokázali přinést mír, ale ani zabrá-
nit zbytečným zásahům do přírody. 

Je mrtev Green Deal, i když jsem si
osobně od něho sliboval jenom další kom-
plikace, je nadlouho odsunuto plnění před-
cházejících dohod týkajících se čistoty
ovzduší. To ovzduší nelze totiž svázat do
hranic. Dokonce také nás totiž ovlivňuje
Bolsonarovo vypalování dalších kilometrů
deštného pralesa, které přinese »užitek«

jen novým majitelům vyklučené půdy. Jen
za letošní leden to bylo dalších 630 kilo-
metrů čtverečních. Zdejší prales je nazý-
ván »zelenými plícemi světa«. Bez něj by
lidstvo mělo mnohonásobně větší problé-
my. Brazilský prezident se loni v Glasgo-
wě přitom zavázal, že skončí doba kácení.
Nestalo se tak, a protože svět má starosti
s jiným »kácením«, dohodu nedodržuje.
Neliší se tak od jiných, kteří také dohody
nedodržovali, a svět se dostal tam, kde je
nyní.

Jde však o přírodu, která se neumí brá-
nit. Ve městech – příkladem budiž Praha –
se kácejí staré stromy, které nijak neohro-
žovaly. Také u silnic mimo hlavní město se
kácí celá stromořadí, a nikoliv jen nemoc-
né stromy. Nové jsou zasazovány – takový
je zákon, ale ty staré nahradí až za mnoho
let. Často se hovoří o bezpečnosti a potře-
bě odstraňovat staré a »nebezpečné«.
Koloběh života se nezastavil. Jenže bylo
nutné porážet ty stromy, které ještě mohly
hrdě stát několik dalších let nebo dokonce
desetiletí a stejně jako brazilský prales
nám lidem »vyrábět kyslík«? Možná, že se
mýlím, ale nejsou v tom osobní zájmy či
zájmy vzájemně provázaných skupin?
Také zde probíhá boj za ovzduší, a to
nesmírně krvavý, jenž je dokonce i velmi
nedobrým odkazem našim potomkům.
Události ve světě jen od něj odvedly
pozornost. Také toto kácení, berme ho
doslova, může totiž ovlivnit život budou-
cím generacím. SSttaanniissllaavv GGRROOSSPPIIČČ,, 

ppřřeeddsseeddaa OOSS ČČMMSS

Fialova cesta: ten vlak mi tam nesedí
V záplavě

zpráv, které jsou
směrem k válce
na Ukrajině často
negativní, má čin
Petra Fialy, který
byl s premiéry
Polska a Slovin-
ska na Ukrajině,
ukázat, že doká-

žeme s plnou vážností předsedat EU
od 1. 7. 2022. Navíc se tímto činem
mají ospravedlňovat dodávky zbraní
Ukrajincům. Takže jeho mise měla
dva cíle. Upevnit jeho pozici směrem
k veřejnosti, aby bylo vidět, jak je
odvážný. Poté se s největší pravděpo-
dobností jednalo o misi za zájmy
zbrojařů, protože jsou to oni, kdo na
konfliktu vydělávají. Ostatně, když
nahlédneme do žebříčku 100 nejbo-

hatších Čechů, zjistíme, že v onom
žebříčku je pět zbrojařských firem se
svými soukromými vlastníky (včetně
jejích akcionářů) s celkovou kapitálo-
vou hodnotou za rok 2021 v součtu 45
miliard korun. 

Na oko se říká, že se bojuje za svo-
bodu. Jenže za jakou svobodu? Za
naši svobodu, nebo tu na Ukrajině?
Nebo se snad chceme na Ukrajině
v něčem inspirovat? V míře oligar-
chie, která je podobná jako ta
v Rusku? Nebo snad v míře indexu
demokracie, který je hluboko za
námi? Petr Fiala je profesor politolo-
gie, takže třeba tam jel prodat svá
moudra, jak co mají pořádně dělat.
Mnoho lidí prohlašuje, že je to koneč-
ně premiér, na kterého mohou být
hrdí. Já teda rozhodně nejsem. Ne
snad kvůli jeho cestě na Ukrajinu, ale

že od voleb nedělá nic pro naše obča-
ny, běžné pracující, obyčejné lidi. Par-
don, vlastně dělá. Zvyšují se ceny, slý-
cháme, jak něco pořád nejde, nebo že
za všechno může Putin, který rozpou-
tal válku na Ukrajině.

Petr Fiala po svém fenomenálním
návratu z Ukrajiny slavnostně prohlá-
sil: Právě jsem se vrátil z obléhaného
Kyjeva. Mluvil jsem s prezidentem
Zelenským a ten všechny mé návrhy
přijal. Otázkou zůstává, zda Petr Fiala
byl skutečně v Kyjevě a zda tam jel
vlakem. Nikde jsme totiž neviděli
jediný důkaz, že by tam byl. Všude
v médiích bylo vidět nějaké utajované
místo, které může být ve Lvově, stejně
jako kdekoliv jinde. To prostě nesedí.
Kdyby aspoň měli fotku v Kyjevě na
náměstí, když už se odtamtud vysílá
online přenos 24/7. A jel Petr Fiala

skutečně vlakem? To také nesedí.
Pokud pominu, že z Prahy do Kyjeva
je to skoro dva dny cesty, tak se jedná
o riskantní věc. Ukrajinu totiž monito-
rují ruské satelity. Navíc opravdu jeli
všichni tři premiéři jedním vlakem?
Že by se někdo nepoučil z havárie pol-
ské vlády v roce 2010 u Smolenska?
Z toho všeho plyne, že na Ukrajině asi
skutečně byli, ale nejeli vlakem, ale
auty z bezpečnostních důvodů. Neby-
li asi v Kyjevě, ale ve Lvově. A vla-
kem se vezla naše další humanitární
pomoc v podobě munice. Dle naší
vlády je totiž nejlepší humanitární
pomocí bomba.

O čem ten náš premiér Fiala asi
v Kyjevě jednal? Domlouval snad
další dodávky zbraní a kšeft pro zbro-
jaře a jejich akcionáře? Nebo snad
probíral, že Ukrajina do NATO nikdy

nevstoupí, ale my (rozuměj naše
vláda) budeme bojovat a dodávat
zbraně? Nebo co tam vlastně hledal?
Určitě v tom bude něco více. Krom
PR z toho nic moc neleze. Kam poje-
de příště? 

Návštěvu lze tedy chápat i jako urči-
té renomé před předsednictvím EU.
Abychom se ukázali, jak máme nebo-
jácného premiéra, který se ničeho
nebojí. Je ale otázkou, zda byl skuteč-
ně v Kyjevě. Moc se mi to nezdá a ve
světě fake news to vypadá na nějakou
hru. Viděl jsem jen nějaké tajné místo,
kde se všichni sešli. Více otázek, než
odpovědí. Nejsem příznivec konspi-
račních teorií, ale prostě mi na tom
vlaku něco nesedí, stejně jako na Petru
Fialovi. 

JJaann KKLLÁÁNN,, ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM
KKuuttnnáá HHoorraa
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Ukazatel říká, že průměrná inflace v následujících
pěti letech dosáhne 3,4 až 5,0 procent, tedy citelně

nad dvouprocentním cílem centrálních bank.

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

Doba kácení



Vyplývá to z informací inter-
aktivního modulu oborového
webu oEnergetice.cz. Meziročně
se ale podle něj podíl elektřiny
vyrobené z jádra mírně snížil,
v roce 2020 činil 37,2 %.
V roce 2019 se pak nej-
větší částí podílely na
výrobě elektřiny v ČR
hnědouhelné elektrárny
(38,9 %), jaderné elekt-
rárny si tehdy připsaly 36,1 %.

Na třetím místě co do nejvyšší
produkce se loni umístily plyno-
vé zdroje, které loni vyrobily
přes deset procent elektřiny.
Z biomasy se vyrobilo 3,1 %
elektřiny, z černého uhlí 3,2 %
a vodní elektrárny vyprodukova-
ly 3,1 % celkové tuzemské výro-
by elektřiny. Solární elektrárny
si pak připsaly 2,8 %, přečerpá-

vací elektrárny 1,5 %, větrné
elektrárny 0,8 % a ostatní obno-
vitelné zdroje rovná tři procenta
celkové výroby elektřiny.

Po celý rok ale není poměr

zdrojů stejný. Například v listo-
padu a prosinci se nejvíce elek-
třiny vyrobilo z hnědého uhlí.
Stejná situace byla také v lednu
a únoru. V lednu dokonce uhelné
zdroje zajistily 40 % vyrobené
elektřiny.

»Podíl elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů je silně pod mož-
nostmi, kterými by tyto domácí
zdroje mohly přispět k produk-

ci čisté energie. Posledních
deset let se podíl zelené elektři-
ny na energetickém mixu pohy-
buje mezi 12 až 13 %,« upozor-
nil programový ředitel Svazu
moderní energetiky MMaarrttiinn
SSeeddlláákk.

Energetická společnost ČEZ
minulý týden zahájila tendr na
stavbu nového jaderného bloku

Dukovan. Blok by
údajně měl stát do
roku 2036. Vyhod-
nocení výběrového
řízení má být uza-
vřeno do konce

roku 2024. Stavět se prý začne
v roce 2029.

Jaderné elektrárny Dukovany
a Temelín dodaly loni do přeno-
sové soustavy 30,73 terawattho-
diny (TWh) elektřiny, meziročně
o tři procenta více. Téměř tak
vyrovnaly dosud rekordní rok
2013, kdy oba české jaderné
zdroje vyrobily 30,75 TWh
energie.
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JADERNÉ ELEKTRÁRNY
BYLY LONI NEJVĚTŠÍM

TUZEMSKÝM PRODUCENTEM
ELEKTŘINY.

VVyyssookkáá úúrrookkoovváá ssaazzbbaa nnaa ppoozzaaddíí
vvýýrraazznnýýcchh zzmměěnn vvnněějjššíícchh ppooddmmíínneekk
uuddrržžeellaa ffiinnaannččnníí ssttaabbiilliittuu aa zzaabbrráánniillaa
nneekkoonnttrroolloovvaannéémmuu rrůůssttuu cceenn,, uuvveeddllaa
nnaa sskklloonnkkuu mmiinnuullééhhoo ttýýddnnee RRuusskkáá
cceennttrráállnníí bbaannkkaa..

Banka podle očekávání ponechala
svou základní úrokovou sazbu na 20
procentech. Oznámila rovněž, že
zahájí nákupy vládních dluhopisů.
Guvernérka centrální banky EEllvviirraa
NNaabbiiuulllliinnoovváá na tiskové konferenci
nicméně předpověděla, že hrubý
domácí produkt se bude v následují-
cích čtvrtletích snižovat a že inflace
bude letos i v příštím roce vyšší, než
se předpokládalo.

Nabiullinová rovněž prohlásila, že
ruský bankovní systém funguje bez
závad a že problémy s nedostatkem
likvidity se výrazně zmírnily. »Na
konci února banky zažívaly rozsáhlý
odliv rublů z účtů klientů, během
poslední dvou týdnů se však tyto
peníze vrátily na dlouhodobé vklady.

Zvýšení (úroků) v tom hrálo klíčo-
vou roli,« uvedla. Upozornila, že
nynější mimořádně vysoká úroková
sazba představuje pouze prozatímní
protikrizové opatření a že úroky opět
klesnou, jakmile se situace stabilizu-
je.

»Zrychlení inflace na přelomu
února a března způsobil nárůst
poptávky, zejména mimo potravinář-
ský segment. Lidé nakupovali domá-
cí spotřebiče, vozidla, elektroniku či
nábytek v obavách, že dostupnost
těchto produktů výrazně klesne
v důsledku sankcí, odchodu někte-
rých firem z trhu a oslabení rublu. Ve
druhém březnovém týdnu tato nákup-
ní horečka mírně polevila,« řekla
Nabiullinová.

Centrální banka uvedla, že ruská
ekonomika vstupuje do fáze rozsáhlé
strukturální transformace, kterou
bude provázet dočasné, ale nevyhnu-
telné období zvýšené inflace, souvi-
sející především s úpravami cen širo-

ké škály zboží a služeb. Zdůraznila,
že měnová politika je nastavena tak,
aby umožnila postupné přizpůsobení
ekonomiky novým podmínkám
a návrat roční inflace na čtyři procen-
ta v roce 2024. V příštích čtvrtletích
bude ruská ekonomika oslabovat,
dodala.

Nabiullinová měla ve funkci končit
v červnu, ale prezident Vladimir
Putin jí navrhl prodloužení mandátu.
Centrální banka zvýšila základní úro-
čení z devíti a půl na 20 % při svém
mimořádném zasedání 28. února
v reakci na propad kurzu rublu
v důsledku západních sankcí.

Další zasedání centrální banky, které
bude rozhodovat o úrokových sazbách,
je plánováno na 29. dubna. Nabiullino-
vá uvedla, že banka na tomto zasedání
hodlá představit aktualizované makro-
ekonomické prognózy.

Guvernérka centrální banky Elvira
Nabiullinová FFOOTTOO –– wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg

JJaaddeerrnnéé eelleekkttrráárrnnyy ssee lloonnii ppooddíílleellyy nnaa vvýýrroobběě eelleekkttřřiinnyy
vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee zz 3366,,66 pprroocceennttaa.. BByyllyy ttaakk nneejjvvěěttššíímm ttuuzzeemm--
sskkýýmm pprroodduucceenntteemm eelleekkttřřiinnyy.. NNaa ddrruuhhéémm mmííssttěě bbyyllyy hhnněěddoo--
uuhheellnnéé eelleekkttrráárrnnyy,, kktteerréé vvyyrroobbiillyy 3355,,11 %% eelleekkttřřiinnyy..

Tři čtvrtiny elektřiny máme z jádra a uhlí

ČSA vylepšily hospodaření povolenky
ČČeesskkéé aaeerroolliinniiee ((ČČSSAA)) ssee lloonnii vv iinnssoollvveenn--

ccii ddoossttaallyy zzppěětt ddoo zziisskkuu,, vvyydděěllaallyy 5555,,66 mmiillii--
oonnuu kkoorruunn ppřřeedd zzddaanněěnníímm.. NNáákkllaaddyy bbyyllyy ssiiccee
vvyyššššíí nneežž ttrržžbbyy zz pprrooddeejjee lleetteenneekk,, ffiirrmměě aallee
ppoommoohhll pprrooddeejj eemmiissnníícchh ppoovvoolleenneekk..

Z dat zveřejněných insolvenčním správ-
cem to zjistil server Zdopravy.cz. ČSA jsou
od loňského března v úpadku, v červnu
minulého roku soud povolil jejich reorgani-
zaci, kterou má na starosti mateřská společ-
nost Smartwings. O reorganizačním plánu
mají věřitelé hlasovat 28. března.

Situaci dopravce může výrazně ovlivnit
vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.
Podle společnosti Prague City Air, která je
novým investorem ČSA, směřují klíčové
a nejziskovější trasy aerolinií právě na Ukra-
jinu a do Ruska. Prague City Air vlastní
majitelé Smartwings.

ČSA, stejně jako další letecké společnosti,
tvrdě zasáhly dopady epidemie koronaviru,
dopravce musel zrušit velké množství spojů.
Kvůli ztrátám už předloni propustil kolem
300 pracovníků. Loni v únoru firma oznámi-
la úřadu práce záměr propustit až všech 430
zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozor-
nily na to, že jde o jeden z kroků v připravo-
vané reorganizaci, a záměr tak nemusí zna-
menat propuštění všech. Kvůli krizi se
zmenšila flotila letecké společnosti, provoz
však dále pokračuje.

Také mateřská společnost Smartwings se
kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitla
v ekonomických problémech. Společnost
čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy

korun. Celkově financování dopravce pře-
sáhne sedm miliard korun, další peníze by
údajně měli zajistit čeští akcionáři, podpora
leasingových firem a restrukturalizace.

Argentina opět uvízla v sítích MMF
AArrggeennttiinnsskkýý sseennáátt mmiinnuullýý ttýýddeenn sscchhvváálliill

nnoovvoouu ddoohhoodduu ss MMeezziinnáárrooddnníímm mměěnnoovvýýmm
ffoonnddeemm ((MMMMFF)) vv oobbjjeemmuu 4455 mmiilliiaarrdd ddoollaarrůů
((aassii bbiilliioonnuu kkoorruunn)).. DDoohhooddaa,, kktteerráá mmáá ppooddllee
vvllááddyy ooddvvrrááttiitt rriizziikkoo ssttááttnnííhhoo bbaannkkrroottuu,, rroozz--
dděělliillaa vvllááddnníí kkooaalliiccii aa vv uuppllyynnuullýýcchh ttýýddnneecchh
vvyyvvoollaallaa pprrootteessttyy,, uuvveeddllaa aaggeennttuurraa EEFFEE..

Návrh smlouvy už minulý týden schvá-
lila dolní komora, poslední slovo bude mít
vedení měnového fondu.

Nová dohoda upravuje podmínky splá-
cení úvěru za 45 mld. USD, který s MMF
dojednala v roce 2018 předchozí vláda
konzervativního prezidenta Mauricia

Macriho. Stávající levicový prezident
Alberto Fernández počínání svého před-
chůdce opakovaně kritizoval. Dohoda
s MMF je ale podle něj jedinou možností,
aby se země opět nedostala do platební
neschopnosti, což by mělo velmi tvrdé
dopady na argentinské hospodářství.

Dohoda rozdělila vládní koalici.
Nepodpořili ji především zákonodárci,
kteří mají blízko k viceprezidentce Cristi-
ně Fernándezové Kirchnerové. Ta se hla-
sování v horní komoře nezúčastnila.
Dohodu s mezinárodní institucí naopak
podpořila část opozice.

Proti nové smlouvě s MMF demonstro-
valy v uplynulých týdnech v hlavním
městě Buenos Aires tisíce lidí. Podle
demonstrantů nová dohoda způsobí roz-
počtové škrty, zvýší životní náklady a pro-
hloubí sociální krizi v zemi.

Nová dohoda prodlouží splatnost dluhu
vůči MMF do roku 2034. Podle platné
smlouvy by Argentina musela vrátit vel-
kou část úvěru letos a příští rok, uvedla
agentura AP.

Upravenou smlouvu musí ještě schválit
vedení MMF. Podle mluvčího organizace
by se tak mělo stát brzy.

Vysoká úroková sazba v Rusku zabrala

Jaderná elektrárna Temelín FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//IIvvaann CCIINNKKAA

ZDRAŽENÍ PHM ZVÝŠILO ZÁJEM

O ELEKTROKOLOBĚŽKY
V souvislosti se zdražením pohonných hmot vzrostl na inter-

netu podle údajů nákupního rádce Heureka.cz zájem o elektro-
koloběžky. Jejich prodeje v uplynulém týdnu vzrostly proti
předchozím týdnům o 90 %. Zájem o elektrokola se pak zvýšil
o 70 %. Informoval o tom šéf analytiků Heureky MMiicchhaall BBuuzzeekk.
Výrazy elektrokoloběžka a elektrokolo podle něj navíc momen-
tálně patří k nejvyhledávanějším na portálu. Kromě rostoucích
cen paliv má vliv na nákup tohoto zboží také počasí. Význam-
ný růst zájmu o elektrokoloběžky a elektrokola Heureka podle
Buzka zaznamenala přímo ve dnech, kdy se v médiích začaly
objevovat první zprávy o zvyšování cen pohonných hmot. Oblí-
benější než elektrokola přitom letos nejspíše budou elektroko-
loběžky, které jsou podle Buzka dostupnější. Dají se pořídit
zhruba od 7000 Kč. »Jsou také mnohem skladnější, takže se
i s nimi člověk jednoduše přiblíží třeba autobusem,« uvedl.
Doplnil, že postupem času klesá i cena elektrokol. Na internetu
jsou dostupná od 15 000 Kč. Průměrná cena se však podle
Buzka pohybuje minimálně na dvojnásobku. Při koupi je důle-
žité si zkontrolovat, zda je do ceny započítána i baterie, upozor-
nil. Prodej elektrokol v ČR se loni podle údajů serveru Bike
Europe a největšího tuzemského prodejce ekolo.cz zvýšil zhru-
ba o 2,5 % na 123 000 kusů.

V ZÁJMU SPOTŘEBITELŮ POVOLÍ

»ŠEDÉ« DOVOZY
Rusko uvažuje o tom, že dovolí maloobchodníkům dovážet

ze zahraničí zboží bez souhlasu majitele ochranné známky.
Uvedl to ruský antimonopolní úřad FAS. Rusko povolení tzv.
paralelního dovozu zvažuje poté, co řada globálních značek
přerušila prodej na ruském trhu či pozastavila vývoz do Ruska,
napsala agentura Reuters. Úřad uvedl, že jeho šéf o legalizaci
paralelního dovozu hovořil na schůzce s ředitelkou předního
ruského internetového obchodu Wildberries. Obě strany podle
úřadu vyjádřily přesvědčení, že takový krok by byl pozitivní
pro ruské spotřebitele i podniky. FAS rovněž upozornil, že již
připravil návrh regulace paralelního dovozu, který se někdy
označuje také jako šedý dovoz. Návrhem se nyní podle úřadu
zabývá vláda, píše agentura Reuters. »Iniciativa FAS umožňu-
jící paralelní dovoz bude účinným podpůrným opatřením.
Malé a střední podniky budou moci legálně dovážet zahranič-
ní zboží, aniž by si musely opatřovat další povolení. A spotře-
bitelé získají přístup k širšímu sortimentu zboží vysoké kvali-
ty za rozumné ceny,« uvedla ředitelka společnosti Wildberries
TTaaťťjjaannaa BBaakkaallččuukkoovváá. »To je obzvlášť důležité pro společen-
sky významné zboží, jako jsou léky, potraviny a produkty pro
děti,« dodala.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA
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Poláci mění ústavu. Kvůli Ukrajině
Polský zákon o obraně vlasti

schválený tento měsíc říká, že
výdaje země na obranu vzrostou
na tři procenta HDP, což by ale
mohlo vést k překročení rozpo-
čtových limitů zakotvených
v ústavě. »Polská armáda musí
být okamžitě vybavena podle
nejvyšších standardů, a proto
jednou z navrhovaných změn
ústavy bude vyloučení výdajů
na armádu a vojenskou výzbroj
ze stropu veřejného dluhu,« řekl
mluvčí PPiioottrr MMüülllleerr. Druhým
tématem, které vyžaduje změnu
ústavy, je možnost konfiskování
majetku ruských oligarchů
a firem podporujících ruský
zásah na Ukrajině. Peníze by
pak mohly být podle Müllera
použity na humanitární pomoc.
Vláda chce také dodatečně zda-
nit firmy, které nadále působí
v Rusku. »Diskuse o těchto
otázkách začaly a my doufáme,
že tyto návrhy budou přijaty.
Jsme otevřeni debatě.«

Pro změnu ústavy je nezbytná
dvoutřetinová většina v Sejmu
a absolutní většina v Senátu,
v němž mají převahu opoziční
zákonodárci, takže návrhy kon-
zervativní vlády budou potřebo-
vat podporu jiných politických
stran. Polský premiér MMaatteeuusszz
MMoorraawwiieecckkii včera také vyzval
Švýcarsko, aby zmrazilo ban-
kovní účty ruských oligarchů
a zkonfiskovalo jejich majetky.
Učinil tak během návštěvy švý-
carského prezidenta Ignazia
Cassise ve Varšavě. »Účty musí
být zmrazeny, majetek ruských
oligarchů ve Švýcarsku musí
být zabaven a vyzval jsem pre-
zidenta, aby dohlédl, že Švýcar-
sko bude k tomuto tématu při-
stupovat rázně,« řekl Morawiec-
ki na tiskové konferenci.

Domácí úkoly před 
setkáním prezidentů
Mírové rozhovory mezi Rus-

kem a Ukrajinou nijak význam-
ně nepokročily, uvedl včera
mluvčí ruského prezidenta
DDmmiittrriijj PPeesskkoovv. Na adresu
Kyjeva sdělil, že jeho vyjedná-
vači činí Rusku návrhy, které
jsou pro Moskvu nepřijatelné.
Ukrajinští dříve dříve uvedli, že
jsou ochotni vyjednávat, ale
nebudou přistupovat na ruská
ultimáta. Mluvčí dal také naje-
vo, že je předčasné hovořit
o setkání ruského prezidenta
Vladimira Putina a ukrajinské
hlavy státu Volodymyra Zelen-
ského. Zelenskyj v neděli pro-
hlásil, že je připraven s Putinem
jednat. »Abychom mohli hovo-
řit o schůzce obou prezidentů,
musí být splněny domácí úkoly.
Musí se uskutečnit rozhovory
a poté musí být schváleny jejich
výsledky,« řekl Peskov s tím, že
»zatím nedošlo k žádnému
významnému pokroku«. Zopa-
koval poznatek Moskvy, že ruští
delegáti projevují při rozhovo-
rech větší ochotu pracovat na
dohodě než zástupci Ukrajiny.
Podle agentury Interfax a ČTK
Peskov také uvedl, že Kreml
neuvažuje o zavedení příměří
během rusko-ukrajinských jed-
nání, jichž už proběhlo několik
kol. Obvinil ukrajinské síly, že
každou pauzu v bojích využíva-
jí k přeskupení sil a útoku na
ruské jednotky. 

Dezinformace kolují
Čínský velvyslanec v USA

ČČcchhiinn KKaanngg označil za dezinfor-
mace zprávy, že se Čína chystá
poskytovat zbraně a munici
Rusku. Americké stanici CBS

Čchin také řekl, že Peking udělá
maximum, aby napomohl zmír-
nění krize. Ukrajina, USA a Bri-
tánie se obávají, že Peking
Rusku pomůže vojensky nebo
při obcházení sankcí, které na
Moskvu uvalil Západ. »Existují
dezinformace o čínské vojenské
pomoci Rusku. To odmítáme,«
řekl CBS diplomat. Peking nao-
pak posílá humanitární pomoc
lidem zasaženým konfliktem:
»Čína dělá to, že posílá zasaže-
ným válkou jídlo, léky, spací
pytle a dětskou výživu.« Velvy-
slanec také uvedl, že vztahy
Ruska a Číny se budovaly
mnoho let a fungují na principu
vzájemné důvěry a že pouhé
odsouzení ruského vstupu na
Ukrajinu ničemu neprospěje.
Země udržují dál běžné obchod-
ní styky.

Ruské ztráty 
podle Kyjeva

Rusko podle tvrzení Ukrajiny
od začátku konfliktu ztratilo
kolem 15 000 vojáků. Uvedl to
server RBK-Ukrajina s odvolá-
ním na generální štáb ukrajinské
armády. Údaje ale nelze nezá-
visle ověřit. »Sčítání kompliku-
je vysoká intenzita bojů,« při-
pouští vedení ukrajinské armá-
dy. Podle jejích dosavadních
počtů Rusko za tři a půl týdne
bojů přišlo mj. o 498 tanků,
1535 obrněných bojových vozi-
del, 97 letadel, 121 vrtulníků, 24
bezpilotních letounů a desítky
raketometů a systémů proti-
vzdušné obrany. Poradce ukra-
jinského prezidenta OOlleekkssiijj
AArreessttoovvyyčč včera na Telegramu
uvedl, že »nepřítel téměř ztratil
schopnost postupovat kdekoli
na ukrajinském území a vede
pouze taktické operace«. Ukra-
jinské síly podle jeho vyjádření
v součtu zničily 11 ruských tan-
kových praporů, 34 praporů

bojových obrněných vozidel,
pět praporů raketometů, 17 pra-
porů dělostřelectva, téměř pět
leteckých pluků a pět pluků
vrtulníků.

Vojáky na Ukrajinu USA
nevyšlou

USA nevyšlou své vojáky na
území Ukrajiny ani v rámci pří-
padné mírové mise NATO,
budou ale podporovat a bránit
jiné země aliance, pokud se
ocitnou pod útokem. Televizi
CNN to v neděli řekla velvy-
slankyně USA při OSN LLiinnddaa
TThhoommaassoovváá--GGrreeeennffiieellddoovváá. Pol-
sko chce na čtvrtečním summitu
NATO formálně požádat
o vyslání mírové mise na Ukra-
jinu a velvyslankyně tak odpo-
vídala na otázku, zda by USA
takovou iniciativu podpořily.
»Prezident Biden jasně říká, že
nevyšle americká vojska na
Ukrajinu. Nechceme to vyhrotit
do války s USA,« řekla diplo-
matka. »Budeme ale podporovat
naše spojence v NATO. Jak
víte, máme jednotky v zemích
NATO a prezident jasně řekl, že
pokud by byl útok na jakéhoko-
liv našeho spojence v NATO,
tak podle článku pět budeme
tyto země podporovat a bránit,«
dodala s odvoláním na ustano-
vení smlouvy o paktu NATO,
podle nějž je útok na jednoho ze
členů útokem na všechny. Dip-
lomatka poznamenala, že míro-
vá jednání Ukrajina - Rusko
jsou důležitým faktorem při sna-
hách o ukončení bojů, podoba
případné dohody je ale na Ukra-
jině a USA se nyní nechtějí
vyjadřovat, jakému řešení by
daly přednost. Velvyslankyně
nevyloučila uznání ruského
Krymu a nezávislosti lidových
republik na Donbasu, pokud by
na to přistoupil Kyjev. USA by
podle ní odpověděly »agresiv-

ně«, pokud by Rusko použilo na
Ukrajině chemické zbraně.

Ostřelování metropole
Při ostřelování Kyjeva, při

němž bylo zasaženo obchodní
centrum v severní části města,
zemřelo osm lidí. Informovala
o tom včera Reuters s odvolá-
ním na ukrajinskou prokuraturu.
AFP, jež má na místě zpravoda-
je, uvedla šest mrtvých. Jiné
instituce čtyři oběti. »Podle
informací, které v tuto chvíli
máme, bylo zasaženo několik
domů a jedno z nákupních cen-
ter,« uvedl starosta metropole
VViittaalliijj KKlliiččkkoo na Telegramu.
Záchranné týmy hasily
v obchodním centru požár. Por-
tál Ukrajinska pravda napsal, že
podle předběžných informací
ukrajinský systém protivzdušné
obrany sestřelil raketu vypále-
nou nepřítelem. 

Mariupol 
odmítl kapitulaci

Rusko v neděli vyzvalo ukra-
jinské síly bojující v Mariupolu,
aby se vzdaly. Těm, kdo složí
zbraně, bude zajištěn bezpečný
odchod do oblastí ovládaných
Kyjevem, uvedl ruský generál
MMiicchhaaiill MMiizziinncceevv. Své rozhod-
nutí, zda se vzdají, měli »nacio-
nalisté« oznámit do včerejších
ranních hodin. »V Mariupolu se
odehrává humanitární katastro-
fa. Těm, kdo složí zbraně, bude
zajištěn bezpečný odchod,« řekl
Mizincev. V obléhaném městě
uvízla většina z asi 400 000
obyvatel, nefungují dodávky
elektřiny ani tepla, vody je
nedostatek, i potravin a léků.
Podle svědků bylo zničeno 70 %
domů. Kyjev kapitulaci odmítl.
Pád Mariupolu znamená propo-
jení Krymu s územími na
východě Ukrajiny pod kontro-
lou proruských aktivistů. ((aavvaa))

Přes čtyři roky vězněn bez odsouzení
TTuurreecckkýý aakkttiivviissttaa aa ffiillaannttrroopp OOssmmaann

KKaavvaallaa zzůůssttáávváá nnaaddáállee vvee vvěězzeenníí..
PPůůvvooddnněě mměěll vvččeerraa ssoouudd vvyynnéésstt rroozzssuu--
ddeekk,, oobbhhaajjoobbaa aallee ppoožžááddaallaa oo vvííccee ččaassuu
nnaa ppřříípprraavvuu zzáávvěěrreeččnnéé řřeeččii,, uuvveeddllaa
RReeuutteerrss.. KKaavvaallaa jjee zzaa mmřříížžeemmii ppřřeess
ččttyyřřii rrookkyy,, aanniižž bbyy bbyyll ooddssoouuzzeenn..
TTuurreecckkoo zzaa ttoo ččeellíí mmeezziinnáárrooddnníí kkrriittiiccee
aa hhrroozzíí mmuu ppoozzaassttaavveenníí ččlleennssttvvíí vv RRaadděě
EEvvrrooppyy..

Kavala spolu s dalšími sedmi osoba-

mi čelí obžalobě z účasti na puči
a hrozí mu až doživotní trest vězení.
Obžalobu při včerejším vystoupení

před soudem označil za »naprosto
nepodloženou«. Podle jeho advokáta
Tolgy Aytöreho byla obžaloba sestave-
na na základě politické ideologie. Další
soudní líčení je naplánováno na 
22. dubna. Je možné, že tehdy padne
rozsudek.

Turecké kličkování
Dlouhé věznění filantropa Kavaly

odsoudili západní spojenci Turecka.
K propuštění muže
Ankaru vyzval Evrop-
ský soud pro lidská
práva (ESLP) a za nedo-
držení rozhodnutí štras-
burského soudu zemi

hrozí až pozastavení členství v Radě
Evropy. Turecko ale tvrdí, že rozhod-
nutí ESLP naplnilo, protože Kavala se

nachází ve vazbě kvůli jinému případu,
než kterým se zabýval soud. Výbor
ministrů, který o pozastavení členství
rozhoduje, čeká na další vyjádření
ESLP.

Vězení bez zločinu
Podle agentury AFP se proces

s Kavalou stal symbolem tvrdého
postupu turecké vlády proti opozici.
»Ačkoli se nedopustil žádného zloči-
nu, který by byl uznávaný na meziná-
rodní úrovni, Kavala je svévolně ve
vězení, aniž by proti němu byly hma-
tatelné důkazy,« řekl šéf organizace
na ochranu lidských práv Amnesty
International pro Evropu NNiillss MMuuiižž--
nniieekkss. Ankara ale trvá na tom, že její
soudy postupují nestranně a nezávis-
le.

Po osvobození nové zatčení
Kavala byl zatčen v roce 2017 a obvi-

něn z financování protivládních protes-
tů z roku 2013 a z podílu na pokusu
o převrat z roku 2016. Hrozí mu až
doživotí. Filantrop všechna obvinění
odmítá. Na začátku roku 2020 soud
Kavalu zprostil obžaloby pro nedosta-
tek důkazů v kauze protestů z roku
2013. Po několika hodinách na svobodě
ho ale policie opět zatkla, tentokrát
kvůli obvinění z podílu na pokusu části
armády o puč z roku 2016. Posléze nej-
vyšší soud Kavalovo zproštění viny
v souvislosti s protesty z roku 2013 zru-
šil. Režim tureckého prezidenta Recepa
Tayyipa Erdogana pozatýkal po puči
v Turecku jen kvůli pouhému podezře-
ní desetitisíce lidí. ((aavvaa,, ččttkk))

Lidé sedí v dočasně uzavřeném prostoru pro příbuzné obětí letu MU5735 společnosti China Eastern Airlines
na mezinárodním letišti Baiyun v Kuang-čou, hlavním městě jihočínské provincie Kuang-tung.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP 
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O ÚSTAVNÍ REFORMĚ
TTuunniisskkýý pprreezziiddeenntt KKaaííss SSaaíídd

vvččeerraa oozznnáámmiill,, žžee vv ččeerrvveennccii pprroo--
bběěhhnnee rreeffeerreenndduumm oo jjeehhoo nnáávvrr--
zzíícchh úússttaavvnníí rreeffoorrmmyy.. LLoonnii ppoozzaa--
ssttaavviill pprrááccii ppaarrllaammeennttuu aa ppřřeevvzzaall
vvýýkkoonnnnéé pprraavvoommooccii.. TTuunniissaannéé
ppoořřááddaajjíí pprraavviiddeellnněě pprrootteessttyy pprroottii
jjeehhoo ppoossttuuppuu,, vv nneedděěllii žžááddaallii ssvvrr--
žžeenníí pprreezziiddeennttaa..

Saíd tvrdí, že se loni rozhodl
jednat, aby pomohl ukončit
několikaletou vládní krizi, kdy
vláda nebyla schopna řádně pra-
covat a zajistit Tunisku ekono-
mický růst. Kritici tvrdí, že prezi-
dent posiluje vlastní pravomoci
a chce oslabit občanské svobody,
které Tunisané získali po revo-
lučním roce 2011. Saíd v neděli
řekl, že všichni budou mít příle-
žitost vylovit se k plánu nového
politického systému. Chce, aby
se 25. července konalo referen-
dum k ústavní změně. V neděli
skončil dvouměsíční termín kon-
zultací o chystaných politických
a ekonomických změnách,
k nimž se mohli připojit občané
on-line. Ve 12milionové zemi
toho podle Reuters využilo půl
milionu lidí. Mnoho politických
stran tyto konzultace odmítlo
a označilo za podvod. Saíd se
podle nich pouze snaží vnutit
zemi svou politiku. 

OBVINĚNÝ

GUVERNÉR BANKY
LLiibbaannoonnsskkýý ssoouudd vvččeerraa oobbvviinniill

gguuvveerrnnéérraa cceennttrráállnníí bbaannkkyy RRiijjááddaa
SSaalláámmííhhoo zz nneeddoovvoolleennééhhoo oobboohhaa--
ccoovváánníí.. VV ttééžžee vvěěccii nnaařřííddiill ssoouudd
ppřřeedd nněěkkoolliikkaa ddnnyy zzaattkknnoouutt SSaalláá--
mmííhhoo bbrraattrraa RRaaddžžuu..

Soudkyně Gháda Aúnová
řekla, že Rijád Salámí, jenž stál
v čele banky téměř tři desetiletí,
se soudního jednání nezúčastnil,
byl obviněn v nepřítomnosti.
Salámí sdělil, že nařídil v souvis-
losti s podezřeními kolem sebe
audit, jenž prokázal, že zdrojem
jeho osobního majetku nejsou
veřejné peníze. »Zpráva o auditu
byla zaslána úřadům v Libanonu
i cizině,« sdělil. Aúnová řekla, že
obvinění se týkají nákupu a pro-
nájmu pařížských bytů, některé
byly pronajímány centrální
bance. Právník guvernérova bra-
tra minulý týden oznámil, že
obvinění proti svému klientovi
má za nepodložená. Předkládané
důkazy jsou prý mediální speku-
lace. Aúnová zakázala guverné-
rovi vycestovat. Rijád Salámí je
vyšetřován kvůli nelegálním
finančním transakcím i v několi-
ka zemích Evropy. Libanon je ve
vážné ekonomické krizi už něko-
lik let, ale guvernér tam má podle
AP podporu většiny politiků.

VELKÉ POŽÁRY

V TEXASU
OOkkrreess EEaassttllaanndd vvee ssttřřeeddnníí ččáássttii

aammeerriicckkééhhoo ssttááttuu TTeexxaass ssee uužž
nněěkkoolliikk ddnníí ppoottýýkkáá ss nněěkkoolliikkaa
rroozzssááhhllýýmmii ppoožžáárryy.. OOhheeňň zznniiččiill
ddeessííttkkyy ddoommůů vvččeettnněě ttéémměěřř cceelléé--
hhoo mměěsstteeččkkaa CCaarrbboonn,, ddoonnuuttiill
kk eevvaakkuuaaccii ssttoovvkkyy lliiddíí aa ppřřiipprraavviill
oo žžiivvoott jjeeddnnuu zz mmííssttnníícchh ppoolliicciiss--
tteekk.. PPoožžáárryy ssee rryycchhllee ššíířříí
vv ddůůsslleeddkkuu ssuucchhaa aa ssiillnnééhhoo vvěěttrruu..

»Kamkoliv se obrátíte, tam to
vypadá, jako kdyby tam vybu-
chla bomba,« řekla listu Dallas
Morning News WWeennddyy FFoorrbbuussoo--
vváá, majitelka podniku ve městě
Carbon. »Už jsem to tady viděla
v plamenech, ale nikdy ne tak
jako teď,« dodala. Podle médií
většina města lehla popelem,
oheň se přitom městečkem s 225
obyvateli prohnal během tří
hodin. Velké škody živel napá-
chal i v dalších menších městech
a osadách v okolí, největší ohnis-
ko nazvané Kidd Fire zničilo na
140 budov. V okrese Eastland,
který se nachází asi 150 kilomet-
rů západně od Dallasu, hoří nyní
čtyři požáry, které hasiči nazýva-
jí Eastland Complex. Plameny
zachvátily plochu 220 kilometrů
čtverečních, což odpovídá rozlo-
ze Brna. 

REŽIM PREZIDENTA ERDOGANA
POZATÝKAL PO PUČI V TURECKU
JEN KVŮLI POUHÉMU PODEZŘENÍ

DESETITISÍCE LIDÍ.

Letecká katastrofa v čínských horách
LLeettaaddlloo ssppoolleeččnnoossttii CChhiinnaa EEaass--

tteerrnn AAiirrlliinneess ssee 113322 lliiddmmii nnaa
ppaalluubběě vvččeerraa hhaavvaarroovvaalloo vv hhoorráácchh
nnaa jjiihhuu ČČíínnyy.. UUvveeddllaa ttoo AAPP
ss ooddvvoolláánníímm nnaa mmííssttnníí mmééddiiaa.. PPřříí--
ččiinnyy nneehhooddyy aannii ppooččeett oobběěttíí
nneejjssoouu zznnáámmyy.. ZZáácchhrraannáářřii aallee nnaa
mmííssttěě nneennaaššllii žžááddnnéé ssttooppyy ppoo ppřřee--
žžiivvššíícchh..

Na palubě se nacházelo 123
cestujících a devět členů posádky.
Čínská státní televize sdělila, že
letadlo směřovalo z města
Kchun-ming do Kantonu.
V Čuangské autonomní oblasti
Kuang-si mělo »nehodu«, která
způsobila požár na horském
svahu. Jednalo se o šest let starý
Boeing 737-800. Stroj, který
odstartoval ve 13.11 místního
času (6.11 SEČ), po 14.20 míst-
ního času (7,20 SEČ) ztrácel
rychlost a začal prudce klesat.
Nad městem Wu-čou byl s leta-
dlem ztracen kontakt. Na místo
se vydali záchranáři. »Můžeme
potvrdit, že se letadlo zřítilo,«
uvedla společnost China Eastern

Airlines. Média citovala šéfa
záchranných složek, podle něhož
se letoun rozbil a způsobil požár,
který na místě zničil bambusový
porost. Jiný záchranář řekl, že
v troskách nejsou stopy života.
V oblasti bylo v době neštěstí
částečně zataženo a dobrá viditel-
nost. Prezident Číny Si Ťin-
pching vyzval vyšetřovatele, aby
co nejdříve zjistili příčinu nehody
a zajistili naprostou bezpečnost
letového provozu.

Čína patří v posledních letech
v bezpečnosti letecké dopravy
k nejlepším na světě, píše Reu-
ters. Poslední nehoda civilního
tryskového letadla se tam stala
v roce 2010. Za špatné viditel-
nosti havarovalo letadlo společ-
nosti Henan Airlines, když se blí-
žilo k letišti v I-čchunu. Z 96 lidí
na palubě 44 zahynulo. Firma
China Eastern Airlines patří mezi
trojici největších čínských aeroli-
nií. Létá na řadě domácích
i mezinárodních tras do 248 růz-
ných destinací. ((ččttkk))

PPoollsskkáá vvllááddaa cchhccee zzmměěnniitt úússttaavvuu ttaakk,, aabbyy mmoohhllaa zzvvýýššiitt vvýýddaajjee nnaa
oobbrraannuu aa kkoonnffiisskkoovvaatt mmaajjeettkkyy rruusskkýýcchh oolliiggaarrcchhůů kkvvůůllii kkoonnfflliikkttuu RRuusskkaa
aa UUkkrraajjiinnyy.. IInnffoorrmmoovvaall oo ttoomm vvččeerraa mmlluuvvččíí vvllááddyy..



Nebyli to jejich předkové, kdo
začal 20. století vyrváním Kuby,
Portorika a Filipín ze Španělska?
Ale pak, jako generál JJaaccoobb
SSmmiitthh, když čelil bojovníkům,
kteří očekávali svobodu, dával
svým vojákům takové rozkazy:
»Nechci žádné zajatce. Přeji si,
abyste zabíjeli a pálili, čím více
budete zabíjet a pálit, tím lépe se
mi to bude líbit. Chci, aby byly
zabity všechny osoby, které jsou
schopny nosit zbraně ve skuteč-
ném nepřátelství proti Spojeným
státům!« Ano, zněla jeho odpo-
věď na otázku jeho majora:
»Opravdu mají být desetiletí
označováni za schopné nosit
zbraně?« V roce 1935 generál
námořní pěchoty SSmmeeddlleeyy BBuutt--
lleerr vyprávěl, jak udržoval tradici:
»Strávil jsem 33 let a čtyři měsí-
ce v aktivní vojenské službě.
Většinu svého času jako špičko-
vý svalovec pro Big Business,
pro Wall Street a bankéře. Zkrát-
ka, byl jsem vyděrač, gangster
pro kapitalismus. V roce 1914
jsem pomohl zajistit Mexiku
a zejména Tampicu bezpečnost
pro americké ropné zájmy.
Pomohl jsem udělat z Haiti
a Kuby slušné místo pro hochy
z Národní městské banky, kde
by mohli vybírat příjmy. Pomo-
hl jsem při znásilňování půl
tuctu středoamerických republik
ve prospěch Wall Streetu.
Pomohl jsem vyčistit Nikaraguu
pro Mezinárodní bankovní dům
Brown Brothers v letech 1902-
12. Přinesl jsem světlo do Domi-
nikánské republiky pro cukrové
zájmy USA v roce 1916. Pomo-
hl jsem v roce 1903 udělat
z Hondurasu správné místo pro
americké ovocnářské společnos-
ti. V Číně v roce 1927 jsem
dohlédl, aby Standard Oil neru-
šeně pokračoval v cestě.«

»Džentlmeni« 
v uniformách

Po srpnu 1945, kdy byla velká
část světa v troskách, rozšířili
džentlmeni v dobře střižených či
elegantních uniformách takové
úsilí po celém světě. Severní
Korea byla v letech 1950 až
1953 bombardována tak zuřivě,
že sotva zůstala stát budova
o výšce jednoho patra, byly zni-
čeny velké přehrady, zabity tři
miliony lidí. O 10 let později
bylo na Laos, Kambodžu a Viet-
nam rozprášeno 400 tisíc tun
napalmu. Opět byly zabity asi tři
miliony lidí, zničeny deštné pra-
lesy, předurčeny generace zne-
tvořených dětí. Vysoce vzdělaní
muži v pláštích a s dýkami půso-
bili všude. V Íránu v roce 1953
CIA zorganizovala převrat
s cílem sesadit populárního,
demokraticky zvoleného premi-
éra Mosaddeka, který se snažil
ukončit zahraniční vykořisťování
íránských ropných zdrojů. Skon-
čil v doživotním domácím věze-
ní; znovu dosazený šáh byl ve
své krvavé vládě udržován dal-
ších 26 let. V roce 1954, v Latin-
ské Americe, 100 agentů CIA
utratilo až sedm milionů dolarů
za »psychologickou válku a poli-
tickou akci« proti prezidentu
Jacobo Árbenzovi z Guatemaly,
který rozhněval ředitele CIA
Allena Dullese a ministra zahra-
ničí Johna Fostera Dullese, jeho
bratra, tím, že požadoval po Uni-
ted Fruit Company (nyní Chiqu-
ita), v níž se oba finančně anga-

žovali, aby prodala velké plochy
nevyužité půdy chudým země-
dělcům, kteří neměli žádnou
půdu. Malá, ale dobře vybavená
armáda vtrhla do země, svrhla
Arbenze a dostala na vrchol
muže ze CIA. Pozemková refor-
ma byla zrušena, stejně jako
kampaň za gramotnost. V násle-
dujících letech byly tisíce lidí
uvězněny, mučeny a zabity; bez-
počet mayských vesnic bylo
zdecimováno. 

Americké návody na atentáty,
sestavené v Guatemale, byly
poté použity téměř ve všech
zemích Latinské Ameriky
i mimo ni. Rafael Trujillo
v Dominikánské republice
v roce 1961, Ngo Dinh-Diem
v Saigonu v roce 1963, byli oba

zabiti. Zvláště tragické bylo
mučení, vražda, rozčtvrcení
a rozpuštění konžského básníka
- státníka Patrice Lumumby
v kyselině v roce 1960, kdy se
CIA spojila s o něco rychlejšími
belgickými kolonialisty. Stejně
smutná byla smrt Salvadora
Allendeho v jeho hořícím vlád-
ním paláci v Chile v roce 1973.
HHeennrryy KKiissssiinnggeerr, který pomáhal
s plány, dal svůj pohled na
demokracii jasně najevo:
»Nechápu, proč musíme stát
stranou a nechat být komunistic-
kou zemi kvůli nezodpovědnosti
jejích obyvatel. Otázky jsou pří-
liš důležité na to, aby chilští voli-
či byli ponecháni, aby o nich
rozhodli sami.« Nebyli, proto se
o zbytek postaral generál Pino-
chet, který se spojil se CIA,
ministerstvem zahraničí a s chil-
skými mučícími a vražednými
komandy. CIA však navzdory
veškerému úsilí a pomoci mafie
selhala v 638 pokusech o atentát
na Fidela Castra, přestože byly
schváleny osmi prezidenty včet-
ně pokusu o bombový útok na
plném stadionu.

Po roce 1990…
Do roku 1990 byly takové

útoky do značné míry motivová-
ny hlubokou nenávistí ke
všemu, co bylo, byť jen trochu,
spojeno s onou hrůzostrašnou

hrozbou, se socialismem –
a s jeho hrozící konfiskací
milionů – dnešních miliard –
které oni nebo jejich otcové
nahromadili díky svalům, moz-
kům a obětem zbylých 99 pro-
cent světové populace. Neměli
by nám vzít ani cent, usoudili,
a to z nich udělalo úhlavní
nepřátele SSSR a tzv. východní-
ho bloku. Po roce 1990, kdy tato
motivace a zdůvodnění zmizely,
však bylo zapotřebí jiných.
Znovu byla dovolávána »lidská
práva«, někdy až kuriózně.
Novinářka LLeesslleeyy SSttaahhlloovváá
dělala rozhovor s ministryní
zahraničí MMaaddeelleeiinnee AAllbbrriigghhttoo--
vvoouu o amerických sankcích proti
Iráku: »Slyšeli jsme, že zemřelo
půl milionu dětí, to je víc dětí,
než kolik jich zemřelo v Hiroši-
mě. Stojí to za tu cenu?« Alb-
rightová odpověděla: »Myslím,
že je to hodně těžká volba,
a cena – myslíme si, že to za to
stojí.« To brzy zahrnulo další
zabíjení z oblohy, dávno před
Kyjevem nebo Charkovem.
V roce 1991, během války
v Perském zálivu, zabilo zničení
protiatomového krytu Amíríja
v Bagdádu 408 civilistů, z nichž
většina byla upálena zaživa.
V roce 1999 byla »lidská práva«
Kosova statečně hájena bombar-
dováním civilistů v Srbsku ze
strany NATO, nyní konečně

s pomocí sjednoceného Němec-
ka.

Pak přišlo 11. září a potřeba
totální »války proti teroru«, 20 let
smrti a ničení v Afghánistánu
a v roce 2003 další děsivé bom-
bardování Iráku. 29 200 letec-
kých úderů »Shock and Awe«
(vylekání a strach) během počá-
teční invaze pětisetliberními
bombami na hustě obydlená
města znamenalo statisíce mrt-
vých, z nichž »46 % tvořily
dívky a ženy a 39 % děti«. Někdo
si možná vzpomene na 12letého
AAllííhhoo AAbbbbáássee, který snil o tom,
že se stane lékařem. Pak dopadla
bomba. Na rozdíl od obou rodičů
a sourozenců přežil, ale už neměl
ruce, jen pár pahýlů vyčnívají-
cích z každého malého ramene.
Novináři psali o jeho zoufalém
křiku, když se k němu tiskli dok-
toři – a o jeho pozdější otázce:
»Co jsme udělali Američa-
nům?« Každá jednotlivá válečná
smrt nebo zranění jsou strašné,
každá střela, kulka je nepřiroze-
ná. Podobných tragédií je teď na
Ukrajině mnoho. Přesto se při
psaní téhle stati přistihnu, jak
přemýšlím. Navzdory každé tra-
gédii – díky bohu, že Ukrajina
nebyla zasažena jako Irák v roce
2003, kde zahynuly statisíce
lidí. Přesto, žel, zatímco vidím,
jak se Brandenburská brána roz-
zářila ukrajinskou modrou a žlu-

tou, nevzpomínám si na žádné
irácké barvy v roce 2003 ani na
barvy Palestinců v roce 2014 po
smrti 547 dětí během bombar-
dování Gazy. V následujících
letech, kdy se vojenská tažení
v Iráku, Afghánistánu i jinde
utápěla či ztrácela, symboly,
hesla a hlášky o teroru slábly,
hrůzostrašnost slov jako islamis-
mus, komunismus, socialismus
erodovala, podobně jako bolše-
vismus a anarchismus v dřívěj-
ších dobách. Tváře chrličů,
zašedlé grimasy Reaganových
varování před Ďábelskou říší
v roce 1983 potřebovaly náhra-
du, protože tlaky přetrvávaly.
Putinova hranatá tvář a postava
musí často stačit – nebo je žluté
nebezpečí opět ve hře? A jaké
jsou ty tlaky, sice renovované,
ale stále velmi reálné?

Vojenské rozpočty 
letí vzhůru

Některé lze snadno nazvat
jménem: Lockheed, Northrop-
Grumman, Raytheon, spřátelení
němečtí rivalové jako Rheinme-
tall, Krupp, Maffei – a další
omezený seznam. Své miliardy
si vydělávají výrobou a prode-
jem svých výrobků, které je
třeba neustále rozmnožovat,
nahrazovat – nebo používat.
Zatímco tedy k vojenským

akcím Putina či kohokoliv jiného
mohou takoví lidé přistupovat
s hlasitými výkřiky odsouzení či
soucitu s oběťmi, za jejich navlh-
čenými kapesníčky Kleenex cítí-
me jejich jásot, když vojenské
rozpočty letí vzhůru, nyní ve
Washingtonu téměř 780 miliard
ročně, a německá vláda, dříve
obchodníky přetahovaná na
jednu stranu s Ruskem či Čínou,
nyní zahlcená vojenskými
monopoly, ambiciózními expan-
zionisty a oddanými přáteli
z Pentagonu, kteří od dob pocho-
du na Ukrajinu získali navrch.
Vojenský rozpočet má nyní za cíl
překonat hranici 50 miliard euro,
se stále většími výdaji za tryská-
če, fregaty, ozbrojené drony
a také další osobní brnění;
koneckonců, tito vlastenečtí hoši
nebo děvčata v uniformách
nesmí být zanedbáváni, ale vždy
posláni dobře obrnění na smrt.
A kolik z nich má odvahu s tím
vším nesouhlasit? Hlasovat
proti, v Kapitolu nebo ve Spol-
kovém sněmu? Jen velmi, velmi
málo, nyní zlostně diskvalifiko-
váni nebo ignorováni.

Nejen výrobci zbrojního prů-
myslu mávají jednou rukou
modrožlutými vlajkami a dru-
hou zakrývají kalkulace zisku.
Pokud se jejich skutečné naděje
naplní, pokud se Putinův tah
zvrtne a skončí změnou režimu

na Rudém náměstí, jako na
Majdanu v roce 2014, ale mno-
hem větší, jaké nové příležitosti
se otevřou! Mnohé dveře se
otevřely před 30 lety, když byla
v Kremlu instalována opilá,
snadno manipulovatelná mario-
neta! Ale jen pomyslete na šance
s trvalejším pěšákem! Mnozí
jistě sní o široké nové euroasij-
ské monokultuře, o neomeze-
ných surovinách, nových trzích,
kvalifikovaných proletářích.
Tyson a Cargill, Bayer a BASF,
GM a Daimler, Nestlé a Unile-
ver, Murdock a Springer, Face-
book a Amazon jistě kontrolují
elektronické atlasy, zda se do
nich nedostaly mapy sahající od
Smolenska po Vladivostok –
a také přes Amur, kam se pak
mnohem snadněji dá dostat
velké množství lidí. To vše
dohromady dává pokračující
naději na světovou hegemonii –
samozřejmě vždy s Boží pomo-
cí. Senátor Mitt Romney, kdysi
kandidát na prezidentský úřad,
to vyjádřil jasně: »Bůh nestvo-
řil tuto zemi, aby byla národem
následovníků. Amerika není
předurčena být jednou z několi-
ka stejně vyvážených globál-
ních mocností. Amerika musí
vést svět, nebo to udělá někdo
jiný. Bez amerického vedení,
bez jasného amerického zámě-
ru a odhodlání se svět stává

mnohem nebezpečnějším mís-
tem a svoboda a prosperita by
jistě byly mezi prvními oběť-
mi.« Tuto Bohem danou cestu
podporují manažeři velkého
byznysu, finančníci a vojenští
pohlaváři, ale i podřízená
média, poslušní politici, kteří
po odchodu z politiky usilují
o bohatě placená místa, řada
odborových předáků a držitelů
moci v akademické sféře. Ti
všichni tvoří zavedený systém,
zcela si vzájemně podobný ve
všech tzv. demokraciích volné-
ho trhu, až na to, že sektor USA
už přes 80 let prosazuje svou
roli ve smečce jako alfa vlk.

Klíčové vektory
Ve vysílání s Amy Goodma-

novou odhalil jeden vektor celo-
světového programu generál
Wesley Clark, sdělení tehdejšího
náměstka ministra obrany Wol-
fowitze, které popisovalo »jak za
pět let zlikvidujeme sedm zemí,
počínaje Irákem a pak Sýrií,
Libanonem, Libyí, Somálskem,
Súdánem a konče Íránem«.
Časový plán sice nevyšel přesně
– časové plány často nevycháze-
jí – ale byl dost blízko. A pokud
by se Írán opravdu dal ještě jed-
nou zkrotit, jako v roce 1952,
byla by pak blízko Gruzie.
A také Rusko. Další vektor byl
ještě více klíčový. Když byla

v roce 1990 dohodnuta výcho-
doněmecká anexe, bylo stažení
sovětské armády doprovázeno
americkým a západoněmeckým
slovním slibem velmi důvěřivé-
mu Gorbačovovi, že NATO se
nikdy nerozšíří přes Labe do
východního Německa ani dál.
Slib byl brzy porušen. NATO se
sídlem v Pentagonu se přesunulo
se svou vojenskou technikou do
východního Německa a dále do
Polska, Československa, na Bal-
kán, do pobaltských zemí, a tak
obklopilo celé evropské Rusko
kromě jižního křídla stále těsněj-
ším, nepřátelským okruhem,
vyznačujícím se rozšířenými,
posílenými dálnicemi a železnič-
ními tratěmi směřujícími na
východ, potenciálními odpalo-
vači raket v Polsku, rychlými
proudovými letadly, natankova-
nými a naleštěnými v němec-
kých a belgických hangárech,
s jadernými bombami čekajícími
poblíž, a s každoročními agre-
sivními vojenskými manévry
podél ruských hranic. NATO
utratilo 1110 miliard dolarů za
výzbroj, Rusko 62.

A pak se spojil sever s jihem.
V roce 2013 stál ukrajinský pre-
zident, žádný anděl, před volbou
mezi nejistou, ale nepopiratel-
nou výhodou ekonomické spolu-
práce s Ruskem, jeho hlavním
dodavatelem energie, nebo kous-

nutím do návnady slibované
západní prosperity, se vším luxu-
sem, jenž pro mnoho Ukrajinců,
zejména v jeho západních oblas-
tech, symbolizovala. Americké
vedení, myslící bezpochyby na
tučné dividendy, ale mnohem
více na uzavření toho těsného
kruhu či smyčky kolem Ruska
a na získání kontroly nad Seva-
stopolem, velkou námořní
základnou u Černého moře, do
té doby smluvně ruskou, se roz-
hodlo pokračovat. Poté, co vyna-
ložilo pět miliard dolarů a více
na propagandu a organizování
protiruských skupin a stran, oži-
vilo svou dřívější »oranžovou
revoluci«. Spojením s otevřeně
profašistickými skupinami –
s hákovými kříži, pozdravy Heil
Hitler a vším, se jí podařilo
vyhnat zvoleného prezidenta,
který musel uprchnout do bezpe-
čí. Ve slavném rozhodnutí, odha-
leném v zachyceném telefonátu
mezi americkou velvyslankyní
v Kyjevě a Victorií Nulandovou,
byla náměstkyní ministra zahra-
ničí dosazena do funkce premié-
ra americká loutka Arsenij Jace-
ňuk, roztomile označovaný
Nulandovou jako »Yats«.

(Dokončení zítra)
BBeerrlliinn BBuulllleettiinn čč.. 119999,, 

1100.. bbřřeezznnaa 22002222
PPřřeekkllaadd VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

(Mezititulky redakce)

JJssoouu ttoo ssttrraaššnnéé,, ssttrraaššnnéé ddnnyy.. MMllaaddáá UUkkrraajjiinnkkaa mmii ssee ssllzzaammii
vv ooččíícchh ppooppiissoovvaallaa ppooddmmíínnkkyy ssvvéé bbaabbiiččkkyy uuppoouuttaannéé nnaa llůůžžkkoo,,
ppřřííbbuuzznnýýcchh aa ppřřáátteell,, nněěkktteerrýýcchh ss bbaattoollaattyy aa dděěttmmii,, nnaa mmnnoohhaa
mmíísstteecchh UUkkrraajjiinnyy.. VVššeecchhnnyy zzbbýývvaajjííccíí nneejjiissttoottyy,, kktteerréé jjsseemm ssnnaadd
mměěll vv jjeeddnnéé oottáázzccee,, zzmmiizzeellyy;; ttaattoo vváállkkaa jjee zzllooččiinn,, ssttrraaššnnýý zzlloo--
ččiinn;; jjee sspprráávvnnéé,, žžee ttoolliikk lliiddíí ddeemmoonnssttrruujjee aa žžááddáá jjeejjíí uukkoonnččeenníí..
AAllee ppřřii ppoocchhooddeecchh aa ddeemmoonnssttrraaccíícchh vv NNěěmmeecckkuu,, UUSSAA nneebboo
jjiinnddee bbyy bbyylloo mmoouuddrréé ppoozzoorrnněě ssee ppooddíívvaatt nnaa nněěkktteerréé,, kktteeřříí jjssoouu
vveeddllee vvááss,, nneebboo ttaamm nnaahhoořřee nnaa řřeeččnniicckkéémm ppóóddiiuu,, mmáávvaajjíí mmoodd--
rrýýmmii aa žžlluuttýýmmii vvllaajjkkaammii aa hhllaassiittěě cchhvváállíí ooddppoorr,, ddeemmookkrraacciiii,,
ssuuvveerreenniittuu lliiddíí aa ddaallššíí ppěěkknnéé ccííllee.. MMýýllíímm ssee vv úúddiivvuu:: NNeevviidděěll
jjsseemm nněěkktteerréé zz nniicchh uužž ddřříívvee,, jjaakk ssee aakkttiivvnněě ssttaavvíí pprroottii pprráávvěě
ttaakkoovvýýmm ccííllůůmm?? AA nneessmmrrddíí nněěkktteeřříí zz nniicchh ppooddeezzřřeellee lluuxxuussnníímmii
rroohhoovvýýmmii kkaanncceelláářřeemmii mmrraakkooddrraappůů nneebboo ttoouu oobbřříí ggeeoommeettrriicc--
kkoouu ssttaavvbboouu ppoobbllíížž PPoottoommaakkuu,, nneebboo BBeennddeerroovvýýmm bbllookkeemm,, jjeehhoo
bbeerrllíínnsskkoouu oobbddoobboouu??

Rusko a Ukrajina podle Victora Grossmana

Protiválečná demonstrace v bavorském Mnichově FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Hlavním důvodem výstavby
města Ostrova ale bylo »vyzkou-
šení« atomových bomb hozených
Američany v roce 1945 na dvě
japonská města. Uranová ruda se
stala strategickou surovinou, která
se nacházela kolem Jáchymova,
jen pár kilometrů od Ostrova.

Ale popořádku. Původní osídle-
ní kolem dnešního Ostrova bylo
zcela slovanské. Teprve mezi léty
1226 a 1234 došlo k počátkům

německé kolonizace. Kolonisty
z Frank a Bavorska přivedl do
Ostrova rod Hrabišiců, jemuž
město v tomto období patřilo. To
je potřeba připomenout, protože
se po převratu v roce 1989 říkalo,
že se »vracíme k minulosti«.

Objevily se tedy německé nápisy
na některých budovách a ulicích.
Třeba na opravené staré železniční
zastávce, kde se dříve skvěl nápis
Ostrov nad Ohří, máme nyní
Schlackenwerth P. H.

Zajímavé místo k životu
Jáchymovské doly znamenaly

velký příliv lidí, a tak bylo nutné
novým obyvatelům postavit byd-
lení a služby s tím spojené.
Výstavba nového města začala
budováním jednopatrových dvoj-
domků právě před 75 lety. Bylo by
to na dlouhé vyprávění, ale hlavní
je, že bydlení v těchto dvojdom-
cích je dnes nejklidnější v celém
městě. Celkem jich bylo vybudo-
váno 82. Po převratu se ale téměř
všechny obytné domy prodaly
(lidé, většinou původní nájemníci,
si je odkoupili za několik tisíc)
a jen málo jich zůstalo v původ-
ním provedení. Vše se ale muselo

odlišit od té »komunistické šedi«,
proto domy mají dnes různobarev-
né omítky. Ti nejhorší horlivci
dokázali někde zakrýt krásné
dekorativní obrazy nad vchodový-
mi dveřmi, které jsou uměleckým
dokladem doby. Nebo nevhod-
ným zateplením – většina domů je
nyní zateplená - zmizely krásné
trojúhelníkové dekorativní omítky
některých domů. Dnes se prodá-
vají za miliony… 

Po převratu zůstal i název ulice
Hornická, jak patrno z fotografie.
Nové město bylo postaveno ve
stylu socialistického realismu
(sorela). Žádná etapa není stejná,
mnoho typů domů vytváří z města
zajímavé místo k životu. Vzrostlé

stromy, zejména lípy, se spojují
v rozlehlý park. 

Kulturní dům na Mírovém
náměstí jako dominanta města
prošel nedávno částečnou rekon-
strukcí. Byl postaven za jeden rok
1954–1955. Asi nebylo dříve tak
složité stavební řízení. Kolem je
vidět zajímavé rozestavění domů,
také zateplených a barevných.
Nedá se přehlédnout, že se neza-
pomnělo na služby a obchody
v této zástavbě. Je to vidět i podél

Hlavní třídy (dříve Leninova), kde
sídlí několik let vietnamská samo-
obsluha. I jinde na mnoha místech
jsou vietnamské večerky. Asi to už
dnes naši živnostníci neumějí...
Z jiných obchůdků a samoobsluh
se udělaly restaurace. Jedna kupří-
kladu vznikla i z bývalé mateřské
školy. Tak občané mnohdy jezdí
nakupovat na kraj města do super-
marketů.

Trolejbusy 
už se nevyrábějí

Změnilo se mnoho, i co se týče
pracovních příležitosti. Závod
ŠKODA,, který vyráběl hlavně tro-

lejbusy, neexistuje, nejsou po něm
téměř žádné stopy. Tam, kde stá-
val, se nyní staví velká skladová
hala. V době rozkvětu zaměstná-
val více než 2000 lidí. Tento pod-
nik byl postaven po skončení pro-
vozu jáchymovských dolů. Nikdo

lidi neposílal na pracovní úřad, jak
se to dělá dnes. 

Jen pro zajímavost uvedu, že se
závod zrodil díky vládnímu usne-
sení z června 1959 a první trolej-
bus opustil bránu závodu 15. 10.
1960. Během deseti let byly dodá-
ny trolejbusy do 53 měst v šest-
nácti zemích! Není na škodu při-
pomenout, že nejdelší trolejbuso-
vá dráha je na Krymu.

Na druhé straně města se nyní
rozprostírá průmyslová zóna. Lidi

mají kde pracovat - prostě u cizin-
ců...

Úsilí stavitelů 
Je dobré připomenout dobu po

Listopadu, kdy vládla euforie,
ostatně jako v celé ČSSR. Pocho-
pitelně se vytáhla minulost pade-
sátých let. Dřívější budova měst-
ského národního výboru byla
»ozdobena« zlatým nápisem na
mramorové desce ve znění
»Občané, nikdy nezapomeňte, že
vaše město bylo vystavěno
v padesátých letech z utrpení
a otrocké práce politických
vězňů«. To nadzvedlo dřívějšího

kronikáře města Josefa Štěpánka.
Řekl, že by se s těmi politickými
vězni rád sešel…

Ve městě byly »v minulé době«
postaveny i další domy pro bydle-
ní. Dvojdomky stavěl národní
podnik Slezská stavební společ-
nost z Ostravy. Panelová výstavba
Pozemních staveb je také rozma-
nitá, i u ní došlo k zateplení
a barevnému rozveselení fasád.
Někdy se zdá, že barvy jsou až
poněkud křiklavé. A tak tyto
někdejší »Havlovy králíkárny« se
také prodávají zájemcům za mi-
liony… 

Město Ostrov nad Ohří je

pěkné, i když bydlení je zde dosti
drahé, jako v jiných částech České
republiky. Je paradoxní, že město
bylo vystavěno v důsledku haraše-
ní jadernými zbraněmi a studené
války. Jedno však platí, že úsilí
stavitelů města bylo značné, a dílo
se podařilo. Takové úspěchy se
však neodpouštějí. Komunisté ani
tady nemají dnes důvěru. V roce
2002 získali šest zastupitelů z jed-
nadvaceti. Posléze čtyři, tři, dva
a nyní pracuje v ostrovském zastu-
pitelstvu jeden komunistický
zastupitel. JJaann TTAANNCCIIBBUUDDEEKK,, 

žžiijjííccíí 4400 lleett vv OOssttrroovvěě
FFOOTTOO –– aauuttoorr
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PPssáátt oo vvýýssttaavvbběě mměěssttaa OOssttrroovv nnaadd OOhhřříí,, lleežžííccííhhoo vv KKaarrlloovvaarr--
sskkéémm kkrraajjii nnaa úúppaattíí KKrruuššnnýýcchh hhoorr,, nneenníí ssnnaaddnnéé.. NNeebbyylloo ssnnaaddnnéé
ppoossttaavviitt ii jjiinnáá mměěssttaa,, ttřřeebbaa sseerriiáálloovvýý KKuunnššttáátt ppoodd vveeddeenníímm
»»mmuužžee nnaa rraaddnniiccii««…… ZZaa sseeddmmddeessáátt lleett ssee hhooddnněě zzmměěnniilloo,,
aa hhllaavvnněě ppoo ssaammeettoovvéémm ppřřeevvrraattuu.. TToo aassii vv cceelléé nnaaššíí rreeppuubblliiccee.. 

SorSorela vela v OstrOstrově nad Ohří a současnostově nad Ohří a současnost

KKuullttuurrnníí ddůůmm nnaa MMíírroovvéémm nnáámměěssttíí

UUlliiccee UU NNeemmooccnniiccee

DDoommyy vv MMáánneessoovvěě uulliiccii

BBýývvaalláá žžeelleezznniiččnníí zzaassttáávvkkaa ss nněěmmeecckkýýmm nnááppiisseemm 

KKllíínnoovveecckkáá uulliiccee

MMíírroovvéé nnáámměěssttíí



POČASÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DDNNEESS bude jasno. Nejvyšší denní teploty 1133 aažž 1177 °°CC,
v 1000 m na horách kolem 99 °°CC, na Šumavě a v Beskydech až 
1122 °°CC. Mírný jihovýchodní vítr 22--66 mm//ss, ve východní polovině
území slabý proměnlivý vítr do 33 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty 22 aažž --22 °°CC,
při silnějším větru kolem --44 °°CC, denní teploty 1155 aažž 1199 °°CC. Slabý
proměnlivý, na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní až
jižní vítr 22--66 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude jasno až polojasno. Noční teploty 33 aažž --11 °°CC,
v údolích místy kolem --33 °°CC, denní teploty 1144 aažž 1188 °°CC. Slabý
severozápadní až severní vítr do 44 mm//ss.

l Dnešní den je významný pro mého manžela MMiilloossllaavvaa
MMÜÜLLLLEERRAA z Prahy. K jeho 90. narozeninám přeji pevné zdraví,
veselou mysl, štěstí, aby další dny byly jen spokojené a prozáře-
né sluníčkem. Manželka Jana.  RR2222002277

RECEPT PRO TENTO DEN

Královoměstecké brambory
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 600 g brambor, 10 stroužků česneku,

100 g másla, sůl a mléko nebo kefír.
Brambory oškrábeme a nakrájíme na větší kousky.

Omyjeme je, dobře osušíme, rozložíme na plech s pečicím
papírem a pečeme na 180 °C asi třicet minut dozlatova.
Občas promícháme. Česnek utřeme se solí a smícháme
s rozpuštěným máslem ve větší míse. Dozlatova upečené
brambory přidáme do mísy s česnekovým máslem, promí-
cháme a na 5 minut zakryjeme utěrkou, aby brambory
nasákly omáčkou. Případně můžeme ochucené brambory
nechat ještě 5 minut zapéct v troubě, aby česnek zesládl.
Podáváme horké s mlékem nebo s kefírem. Dobrou chuť!

ZZaassllaall VVááccllaavv VVoommááččkkaa,, MMěěsstteecc KKrráálloovvéé 
((rreecceepptt čč.. 6688//2222))

Z HISTORIE

Světový den vody
11883322 zemř. JJoohhaannnn WWoollffggaanngg GGOOEETTHHEE,

německý básník, prozaik a dramatik
(nar. 28. 8. 1749)

11885522 nar. OOttaakkaarr ŠŠEEVVČČÍÍKK, český houslista
a hudební pedagog (zemř. 18. 1. 1934)

11889922 nar. KKaarreell PPOOLLÁÁČČEEKK, český spisovatel
a novinář (zemř. 21. 1. 1945)

11994422 zemř. JJaarroossllaavv KKRRÁÁLL, český malíř, gra-
fik a karikaturista (nar. 5. 12. 1883)

11994477 nar. JJiiřříí RRUULLFF, český básník, prozaik, lite-
rární kritik a publicista (zemř. 12. 4. 2007)

22001177 zemř. HHeelleennaa ŠŠTTÁÁCCHHOOVVÁÁ,, česká lout-
koherečka, zpěvačka, scenáristka
a dabérka (nar. 18. 11. 1944)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Zavolejte
porodní sestřičky III (7/8).Britský seriál (2014).1100..0000
První republika II (11/13). Původní dobový seriál
1100..5555 Stalo se jedné neděle. Televizní komedii se
zápletkou téměř detektivní (1985) 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 Tonda. Povídka z cyklu Bakaláři 1998
14.45 My všichni školou povinní (11/13).

Viníci. Pamětnický seriál (1984)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (8/8).

Britský seriál (2014)
16.45 Cestománie. Bhútán:

Poslední pohádkové království
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.45 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 HHaassttrrmmaann.

Baron de Caus se po letech 
strávených v cizině vrací na své panství
v Čechách. Rychtářova dcera Katynka
ho ale od první chvíle provokuje svou
krásou. Koprodukční snímek ČT

21.49 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
2211..5500 NNeevviinnnnéé llžžii.. NNaa ddnněě sskklleenniiččkkyy.

Každý má někdy důvod neříct pravdu
23.10 Komisař Moulin. Sériový vrah.

Francouzský kriminální cyklus (1999)
0011..0000 Banánové rybičky 0011..2255 Zajímavosti
z regionů 0011..5500 Sváteční slovo 0011..5555 V kondici
0022..1155 Dobré ráno 0044..4455 Hobby naší doby
0055..1155 Černé ovce 0055..3300 Události v regionech

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Zázračná planeta: Tro-
pické ostrovy (3/3). Havajské ostrovy 0099..2255
Zázraky lidského génia: Tajemství Angkor Vat
1100..1155 Objasněné záhady egyptských mumií:
Ramesse V. 1111..0055 Největší tankové bitvy: Hoch-
waldský les 1111..5500 Krajina pro život
12.10 Nedej se plus
12.35 Nedej se: Opavská Venuše
13.05 Válečné stroje: Pouštní krysy.

Britský dokumentární cyklus
13.50 Tajemství 2. sv. války:

Zvláštní úkol - Chaos a zkáza.
Britský dokumentární cyklus

14.45 Království divočiny:
Kostarika - bohatství tropického lesa
(1/2). Slovinský dokument

15.15 Sto divů světa (12/13)
16.10 Zmrzlá planeta: Zima. Cyklus BBC Earth
17.00 Jan a Jindřich Pospíšilové. Cyklus

o slavných českých sportovcích 
17.15 Meghan, americká princezna.

Britský dokument
18.05 Kuba, perla Karibiku. Španělský dokument
19.00 Běžkotoulky. Demänovská dolina
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 JJaagguuáárr. Jean Reno a Patrick Bruel

v hlavních rolích francouzské
dobrodružné komedie (1996)

21.45 Rekonstrukce okupace 1968.
Unikátní archivní materiály a vzpomínky 

23.25 Letecké katastrofy: Nezdařený průlet.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

0000..1100 Tajemné bunkry (2/2) 0011..0055 Čína a její ambi-
ce 0011..5555 Hříšná duše II (6/8) 0022..4400 Cesty víry: Za
zvuků violoncella 0033..0055 Brousky Jaroslavů Sucháč-
ků 0033..3355 Sbohem,národe čtenářů? 0044..0055 Sabotáž
0044..3300 Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0088..5555 Ulice (4231). Český seriál (2022) 0099..5555
Specialisté (158). Královna davu. Český krimise-
riál (2022) 1100..5555 Na lovu 1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.35 Krok za krokem VII.

Sedmá řada amerického seriálu (1997)
12.55 Doktoři z Počátků (26). Politika pro každého.

Seriál z prostředí české vesničky (2013) 
14.10 Mentalista III (7). Rudě žhnoucí.

Třetí řada amerického krimi seriálu (2010)
15.00 Kriminálka Las Vegas (6). Kdopak jsi?

Americký krimi seriál (2000)
15.55 Kriminálka Las Vegas (7). Pokrevní pouta.

Americký krimi seriál (2000)
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.35 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.30 Ulice (4232). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((1199))..

Všichni soutěžící už na vlastní kůži
poznali, že ve hře Survivor se na jistoty
nehraje. Co včera platilo, dneska již
nemusí a to se týče i jejich vlastních
kmenů. Pro někoho zmařené plány, pro
jiného druhá šance začít hrát nanovo.
Poznejte s námi nové Mao i Azua...

22.40 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.30 Kriminálka Las Vegas (6).

Kdopak jsi? 
Americký krimi seriál (2000)

0000..2255 Kriminálka Las Vegas (7). Pokrevní pouta
0011..1155 Mentalista III (7). Rudě žhnoucí 0011..5555
Víkend 0022..3300 Krok za krokem VII (9) 0033..0000 Na
lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků (26). Politika pro
každého 0044..4455 Novashopping

0066..1155 M.A.S.H (192). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0077..0000 Nový den 0088..1155 M.A.S.H
(193) 0088..5500 M.A.S.H (194). Americký válečný
seriál (1972 – 1982) 0099..2200 Linka (3). Seriál
z prostředí linky první pomoci 1100..3300 Jak se
staví sen – extra. Babička Pavla 1111..3355 Walker,
Texas Ranger VIII (23). Rozloučení se svobodou.
Americký akční seriál (1999)
12.35 Jake a tlusťoch III (7). Bez východiska.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XII (18). Patříš mi.

Německý kriminální seriál (2017)
14.35 Námořní vyšetřovací služba III (22).

Ohrožení. Americký krimiseriál (2005)
15.40 Ano, šéfe! Modrá stodola v Horoměřicích
16.50 Policie v akci.

Reální policisté, případy ukazující
skutečný život a volání o pomoc 

17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((1144)).. City a investice.

Sid je zamilovaná do Alberta. Eliška řeší
problém s nezaplaceným soustředěním
pro své syny. Roklovi se vkládají do sou-
sedského sporu Vojty a Káji. Viky chce
Petrovi říct pravdu o Lady X, ale Danuše
jí to rozmluví. Petr a Markéta se usmiřují

21.30 7 pádů Honzy Dědka.
Z Malostranské besedy

22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Modrá stodola v Horoměřicích
0011..0055 LIKE HOUSE 3 0011..5500 LIKE HOUSE 3
NIGHT SHOW 0022..0055 Námořní vyšetřovací služ-
ba III (22). Ohrožení 0033..0000 Jake a tlusťoch III (7).
Bez východiska 0044..0000 Policie Hamburk XII (18).
Patříš mi 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2211.. bbřřeezznnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,519
EMU euro 1 EUR 24,685
Maďarsko forint 100 HUF 6,592
Polsko zlotý 1 PLN 5,256
Švýcarsko frank 1 CHF 24,018
USA dolar 1 USD 22,366
V. Británie libra 1 GBP 29,465
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RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství,
ekonomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000
Hlavní zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední
Radiožurnál – aktuální reportáže 1155..0066--2200..0000 Odpolední Radiožurnál 1166..0000
Zprávy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100
Rozhovory a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál.
2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál
2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Pet-
rem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500
Hajaja. Hans Christian Andersen: Ole Zavřiočka 2200..0000 Toulky českou minulostí
2200..3300 Jak to vidí... Miroslav Karas 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000
Četba na pokračování. Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly (8/12) 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. Jack Kerouac: Vize Codyho (5/15) 1199..0000 Sedmé nebe s Mila-
nem Caisem 2200..0000 Večerní drama. Ian McEwan: Skořápka 2200..5544 Orfeova smrt
2211..1155 Akademie. Zdeněk Liška 2222..4411 Jean-Baptiste Lully: De profundis 2233..0000
Četba s hvězdičkou. John Irving: Svět podle Garpa (22/31) 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..1100 Nebezpečné vztahy live. Životní kotrmelce, zkla-
mání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 1155..1100 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..3300 Poklad z půdy.
Stará veteš mohou svému majiteli vydělat! 2233..4400 Aréna Jaromíra Soukupa 0000..3355 Týden
podle Jaromíra Soukupa 0011..1100 Duel Jaromíra Soukupa 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 Dudák

Za jednotlivé inzeráty odpovídá zadavatel včetně dodržení GDPR.

SVÁTEK MÁ DNES LEONA, ZÍTRA IVONA

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Příběhy domů: Pohled
kláštera 0088..5500 Černý prapor. Český dobrodruž-
ný film (1958) 1100..1155 Klíč od zámecké brány.
Zábavný pořad 1111..1155 Písničky kolem nás
1111..3355 Planeta záhad: Varovné signály
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Ostrov kovbojů
12.55 Putování za muzikou.

Bojané z Dolních Bojanovic (2013)
13.25 Z Divadélka pod věží. Marie Rottrová 

ve skvělé společnosti (1997)
14.35 Karel Vágner – 80 let.

Hudební studio M. Koncert uvádíme
u příležitosti dnešních 80. narozenin
kapelníka Karla Vágnera (1978)

15.10 Banánové rybičky.
Halina Pawlowská a její hosté (2005)

15.45 Karel Vágner – 80 let: Kam zmizel 
ten starý song. Karel Vágner (2005)

16.20 Létající Čestmír (4/6). Velký vezír.
Komediální sci-fi seriál (1983)

17.10 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (2001)

17.55 Návrat na Brideshead (6/11). Julia.
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 (1996)

21.10 Evegreeny Gustava Broma l.
Vzpomínka na slavné hity (1992)

22.00 Návrat na Brideshead (7/11).
Neviditelný háček.
Britský romantický seriál (1981)

2222..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2233..0055 OOssmmýý ddiivv ssvvěěttaa. Inscenace Romana

Ráže o lidském sobectví (1989)
0000..2200 Příběhy domů: Pohled kláštera 0000..4400
Ztracené adresy 0011..0000 Planeta záhad: Varovné
signály 0011..1155 Sváteční slovo
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Černý prapor

Banánové rybičky 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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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
těžko psát v posledních týd-

nech o čemkoliv jiném, než je
válečný konflikt na Ukrajině.
Pořád dokola mě překvapuje, že
přestože KSČM vydala jasné
nesouhlasné stanovisko s postu-
pem Ruské federace, najde se
mnoho komunistů, kteří zcela
nekriticky a veřejně vstup rus-
kých vojsk na Ukrajinu obhaju-

jí různými argumenty, které leckdy hraničí s konspirač-
ními teoriemi nebo se přímo opírají o hoaxy. Samozřej-
mě, že nesmíme propadat válečné propagandě ani
z jedné strany! Nesmíme polevit v analýzách příčin.
Nesmíme být slepí k ukrajinskému neonacismu ani
osmiletému vraždění lidí na Donbasu, ttoo rroozzhhooddnněě nnee!
Nesmíme ani zapomínat na to, že zatímco se USA
a NATO od konfliktu na Ukrajině (zatím) oficiálně
vojensky distancují, v jiných zemích světa bezostyšně
a v zájmu svobody a demokracie právě teď vraždí. A pod
jejich rukama umírají děti, ženy, senioři, úplně stejně,
jako pod rukama ruských a ukrajinských vojáků na
Ukrajině. Válka ve jménu imperialismu není spravedlivá,
není správná a je odsouzeníhodná. Na druhou stranu
není možné upadat do protiruské hysterie. Srovnání Puti-
na a Hitlera kulhá na obě nohy, žlutomodré vlajky by ani
v době tak vyhrocené situace neměly mít přednost před
našimi vlajkami s modrým klínem, a s provoláními typu
Sláva Ukrajině bychom měli také šetřit. Fanatismus ty
nebohé oběti ozbrojeného konfliktu nijak nespasí.
Zachovejme si, prosím, kritické a analytické myšlení
a nenechme se vláčet zjitřenými emocemi a neověřený-
mi informacemi. 

V dnešním vydání Vize mladých si připomeneme dvě
významné osobnosti komunistického hnutí, které neměly
to štěstí dožít se radostných dnů konce druhé světové
války – Marušky Kudeříkové a Jana Švermy. Jejich odkaz
je stále aktuální a my i dál bojujeme o to, aby se vrátil do
veřejného prostoru. Stejně tak jako nechceme, aby se pod
vlivem přepisování historie zapomnělo, že naši vlast
pomohl měrou největší osvobodit od německého nacismu
Sovětský svaz. Tento tlak právě v souvislosti s událostmi
na Ukrajině rychle roste. Minulost je rozhodně naší sou-
částí a formuje náš pohled na svět i vize budoucnosti, pra-
cujeme ale i tady a teď, a proto jsme rádi využili nabídky
kantorů dánského gymnázia sejít se s jejich studenty
a podebatovat o tom, jak mladí čeští komunisté interpretu-
jí současný svět a jeho budoucí vývoj. 

Děkuji za všechny ohlasy, které nám píšete na email
a děkuji také všem, kdo nabízejí konstruktivní kritiku
a pomocnou ruku. Není vás mnoho, ale vím, že o to
upřímnější jsou vaše motivace. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

Dál bojujeme o park Jana Švermy!
Přesně před rokem jsem městské části

Praha 8 zaslala návrh na pojmenování
veřejné zeleně »Park Jana Švermy«, a to
v následujícím znění:

Dobrý den, obracím se na vás s návr-
hem na pojmenování veřejné zeleně mezi
ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici, Křiží-
kova a Těšnov, nedaleko metra Florenc
v těsné blízkosti budovy Muzea hlavního
města Prahy. Tato část zeleně byla původ-
ně součástí rozsáhlého městského parku,
který byl vybudován v letech 1880 až
1882. V letech 1896 až 1898 byla v parku
postavena honosná novorenesanční stav-
ba muzea. Roku 1974 byla postavena
severojižní magistrála a kvůli ní se rozlo-
ha parku výrazně zmenšila. Další část

parku byla ukrojena pro výstavbu metra
B, stanice Florenc, a poslední část zelené
plochy zabralo v 90. letech místo pro pro-
vozovnu rychlého občerstvení McDonal-
dęs. Pamětníci pamatují tento park z doby
před rokem 1989 pod názvem Švermovy
sady. Vzhledem k tomu, že všechny při-
pomínky československého národního
hrdiny Jana Švermy byly dříve či později
po roce 1989 odstraněny (přejmenován
byl Švermův most, socha Jana Švermy
v blízkosti dnes již Štefánikova mostu
byla přesunuta na Olšanské hřbitovy, sta-
nice metra Švermova nese od roku 1990
název Jinonice…), jsem přesvědčena, že
letošní výročí 120 let od narození Jana
Švermy je skvělou příležitostí otevřít dis-

kuzi nad navrácením jeho jména do veřej-
ného prostoru. Výše zmíněná a v mapce
označená bezejmenná veřejná zeleň by
byla skvělým začátkem. Jan Šverma byl
československý novinář a politik, který
obětoval svůj mladý život v boji proti
nacismu, když v listopadu 1944 padl
během Slovenského národního povstání.

Ani po roce však není věc dořešena.
Jediné vyjádření, kterého se mi dostalo,
byl zápis z jednání Místopisné komise
Rady HMP: K návrhu na pojmenování
veřejné zeleně (někdejší Švermovy sady)
názvem »park Jana Švermy« se nejprve
vyslovila paní PhDr. Strnadová v tom
smyslu, že se dnes jedná o nepříliš kvalit-
ní prostor, poznamenaný v průběhu novo-
dobé historie necitlivými stavebními
zásahy. Pokud by přesto zde měl být
někdo připomínán, potom by to měla být
spíše osobnost spojená s historií Muzea
hlavního města Prahy. Komise s tímto
stanoviskem souhlasí a doporučuje ještě
o stanovisko k návrhu paní Mgr. Prokša-
nové požádat městskou část.

Za městskou část se ale doposud nikdo
nevyjádřil. Nicméně z výše uvedeného
zápisu vyplývá, že pojmenování daného
kusu veřejné zeleně by bylo možné, zále-
ží však na politické vůli, po kom by nesla
jméno. K výročí 121 let od narození této
významné osobnosti československých
dějin, které si připomínáme 23. března,
tedy obnovuji své úsilí o navrácení Jana
Švermy do veřejného prostoru!

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

22. BŘEZNA 2022

na úterý VIZE mladých

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO  -- aarrcchhiivv

Ve středu 16. března proběhla beseda mladých
komunistů se studenty posledního ročníku Egaa
gymnázia z dánského Aarhusu, kteří navštívili
Prahu v rámci studijního pobytu. Předsedkyně
Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová
byla vyučujícími požádána o setkání a krátkou
přednášku s besedou, aby se studenti mohli
dozvědět více o českém politickém systému,
komunistické straně a našich pohledech na sou-
časné problémy. Studenty a jejich učitele jsme
uvítali v sídle strany v ulici Politických vězňů.
Kromě pěti členů KSČM byli na besedě přítom-
ni i dva umělci z pražské levicové scény a člen
Komunistického svazu mládeže. Dánští studenti
tak měli možnost setkat se s pestrým portfoliem
mladých českých komunistů, z nichž každý má
jiné zkušenosti i pole působení. 

Petra Prokšanová se na úvod studentů zeptala,
co již vědí o naší zemi, a opět se potvrdilo, že
Česká republika je v zahraničí známá především
pro své pivo a fotbalové hvězdy, jejichž některá
jména jsme mohli od studentů slyšet. 

Petra ve své prezentaci naše hosty seznámila
se stručnou historií českých zemí od počátku 

20. století do současnosti a historií českého
komunistického hnutí, KSČ a KSČM. Po krátké
prezentaci následovala beseda. Vzhledem
k tomu, že nás bylo celkem přes třicet, rozhodli
jsme se na návrh dánských vyučujících rozdělit
se na tři menší skupiny. To se následně ukázalo
snazší pro komunikaci, a také tak měl každý stu-
dent možnost získat odpověď na svou otázku,
případně vyjádřit svůj názor a debatovat s námi. 

Vzhledem k současné situaci není překvape-
ním, že ve všech skupinách byl věnován velký
prostor nynějšímu konfliktu na Ukrajině.
Vysvětlili jsme tedy z našich pozic principiální
odmítnutí vojenského řešení sporu a imperialis-
mu jakéhokoliv státu, včetně Ruské federace. Co
dánské studenty překvapilo, byla míra české
rusofobie namířené proti obyčejným Rusům,

kteří nemají s válkou nic společného. Jako pří-
klad posloužilo nedávné šovinistické tvrzení
českého politického komentátora ruského půvo-
du Alexandra Mitrofanova, že Rusové mají
v krvi jed bránící jim fungovat v demokratickém
státě. Také jsme jim přiblížili, jak si čeští fanati-
ci vylévají svůj vztek a frustraci na sochách

Rudé armády a konečně i na představitelích
komunistického hnutí, kteří i přes odmítnutí
vojenského řešení konfliktu zůstávají v očích
veřejnosti spojeni se Sovětským svazem, a tím
i Ruskou federací, což je samozřejmě nesmysl.
Studenti se shodli, že v Dánsku není rusofobie
zaměřená proti obyčejným lidem široce rozšíře-
na. 

Studenty zajímal také náš pohled na NATO.
Vysvětlili jsme, že NATO je paktem agresivním
a ostatní mocnosti provokuje, čímž spíše Českou
republiku ohrožuje vtažením do válečného kon-
fliktu, než aby ji před válkou chránilo, a vyslo-
vili jsme svůj požadavek na vystoupení z této
organizace a navázání dobrých diplomatických
vztahů se všemi státy. 

V diskuzi přišla řeč na to, co nás vedlo vstou-
pit do komunistické strany a v jakém věku jsme
do ní vstoupili, překvapením byla i diskuze
o filosofických základech marxismu. V naší sku-
pině zase studenty zajímalo, jaký je náš názor na
nerovnost mužů a žen na pracovištích, povídali
jsme si o tom jaká je moderní cesta k socialismu
za předpokladu obchodu s ostatními státy světa
a otevřenosti vůči nim. Řeč přišla i neadekvátní
růst mezd k rychlému nárůstu cen, například
nemovitostí, či na situaci levicových stran
a hnutí v Dánsku. Studenty také zajímalo, jak
válka na Ukrajině ovlivnila naše osobní životy.
Celkově byla diskuze živá a studenti projevova-
li očividný zájem dozvědět se o naší zemi
a našich názorech více. Po besedě ve skupinách,
která trvala necelou hodinu, jsme se všichni opět
sešli, abychom se společně rozloučili a popřáli
Dánům hezký zbytek pobytu v České republice. 

Vyučující jako dárek obdrželi dvě vydání
knihy Julia Fučíka Reportáž psaná na oprátce
v anglickém jazyce a studenti si odnesli pár náši-
vek a samolepek s motivem komunistického
hnutí. Pro většinu ze studentů toto byla jejich
první návštěva našeho hlavního města, tak dou-
fáme, že na nich Praha zanechala alespoň
podobně dobrý dojem, jako zanechali oni na
nás. RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

Dánští studenti se zajímají
o české komunistické hnutí



V souvislosti s událostmi na Ukrajině vzpomínám na vlastní svatební cestu.
Nevydali jsme se, jak je dnes populární, do Thajska jezdit na slonech nebo odpo-
čívat na plážích karibských ostrovů. Vydali jsme se na Ukrajinu. Psal se rok 2013
a zdánlivě byl svět i tam ještě v pořádku. Píšu zdánlivě, protože vím, že na poza-
dí každodenního života běžných lidí se odehrávají velmocenské geopolitické hry.
Naše putování na Zakarpatskou Ukrajinu vedlo napříč celým Slovenskem. Tam
v každé malé dědince najdete odkaz na Slovenské národní povstání a osvoboze-
ní Československa Rudou armádou. Ať už je to malý pomníček na místním hřbi-
tově, pamětní deska na budově úřadu, pomník některému z hrdinů, vystavený
tank, zachovalý bunkr nebo velký národní památník či muzeum. A tak, když se
vydáte na toulky po Slovensku, můžete to vzít přes Banskou Bystrici a navštívit
tamní muzeum SNP. 

Budova muzea je opravdu působivá a venkovní expozice ji doplňuje ze tří
stran. Povinná zastávka milovníka historie je v Košicích, kde můžete navštívit
letecké muzeum i památník Rudé armády v centru města. Bohužel i ten se stává
častým terčem vandalismu a nevyhnul se ani zbarvení do modro-žlutých barev
ukrajinských, které přes srp a kladivo nasprejoval dnes již odhalený vandal. Stej-
ným způsobem byl poškozen i památník Slavín v Bratislavě. Každopádně pří-
jemný čas můžete strávit v Košicích v Centrálním parku, dříve pojmenovaném
Petrov sad podle velitele armády osvobozující Košice Ivana Jefimoviče Petrova,
jehož bustu najdete u jednoho z východů z parku. V témže parku je pak pomník
hrdinovi Slovenského národního povstání, veliteli partyzánských jednotek Ľudo-
vítu Kukorellimu. Na rozloučenou s Košicemi si nezapomeňte dát zákusek ve
slavné cukrárně Aida, navštívit Katedrálu svaté Alžběty na Hlavní ulici a navští-
vit košické podzemí. A pak hurá dál na východ.

Ať už to po ruské invazi na
Ukrajinu dopadne s památníky,
pomníky a sochami na území
bývalého Československa jakkoliv
(a pevně věřím, že zůstane zacho-
ván zdravý rozum, úcta k lidským
obětem a respekt k národní histo-
rii), mějme na paměti slova prezi-
denta Ludvíka Svobody, armádní-
ho generála, člověka, který prošel
válečnými vřavami a sám ve válce
přišel o své blízké: »Válka je to
nejhorší, co může lidstvo zažít.
Válka je řezničina, nedůstojná lid-
ského rodu. Největší a nejslavněj-
ší bitvu, kterou lidé mohou probo-
jovat, je bitva za mír a za přátel-
ství mezi národy.« 
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Stopy minulosti na každém kroku
Události posledních týdnů rvou srdce na kusy každému komunistovi. Pohled na statisíce běženců vyděšených válkou, kanály Telegramu přeplněné fotkami
mrtvých vojáků a zdemolovaných měst. Jenže odraz války potkáváme i v našich městech a vesnicích, kde se ti nejzfanatizovanější rusofobové vyřádili na
pomnících a sochách vojáků Rudé armády. V Chomutově šla zaslepená nenávist tak daleko, že se obětí stala i socha vojáka československého. V zápalu agre-
sivity zkrátka padni komu padni.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillaa 
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FFOOTTOO –– aarrcchhiivv aauuttoorrkkyy

Zaplachtováno bylo i sousoší Sbratření od sochaře Karla Pokorného ve Vrch-
lického sadech v Praze. To vzniklo na objednávku a z rozpočtu jednoho židov-
ského obchodníka přeživšího holocaust, který tak chtěl vyjádřit vděk za záchra-
nu života Rudou armádou. Její originál najdeme v České Třebové, Praha dispo-
nuje její kopií. Oslovila jsem s dotazem, proč bylo sousoší zakryto, Magistrát
hlavního města Prahy. Odpovědí byla holá věta: S tímto dotazem se obraťte
přímo na Národní galerii. Jak řekli, tak jsem učinila a z Národní galerie jsem
dostala informaci: Sousoší Sbratření není majetkem Národní galerie Praha.
Doporučujeme Vám obrátit se na Národní památkový ústav. Také vám to připo-
míná pohádku o kohoutkovi a slepičce? Teprve paní referentka NPÚ mi poskyt-
la vyčerpávající odpověď ve smyslu, že obtelefonovala všechny zúčastněné a ani
Národní galerie ani mluvčí Prahy 1 neví, kdo pomník zakryl a neví to ani Národ-
ní památkový ústav, který nakládání s jakoukoliv národní památkou musí schvá-
lit. Ovšem takový spis její úřad na stole neměl. Hned na druhý den ale stejný
mluvčí Prahy 1 informuje média, že jde samozřejmě o plánované zakrytí, ovšem
nikoliv v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Údajně bylo sousoší zakryto kvůli
převedení z majetku městské části Praha 1 pod magistrát. Názor na to, jaký pořá-
dek tedy panuje v kulturní oblasti města Prahy, si udělejte sami.

Zajímavou zastávkou na východě Slovenska je památník Dargovské bojiště, který právě nyní prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí. Město Svidník, které nemůžete minout, se pyšní krásným a rozlehlým Památníkem Rudé
armády. Odhalen byl 3. října 1954 při příležitosti oslav 10. výročí Karpatsko-dukelské operace. Součástí památ-
níku je šest metrů vysoká bronzová socha sovětského důstojníka, který vzdává čest padlým spolubojovníkům.
Těch je v masových hrobech v rámci památníku pohřbeno 9000. Ani taková nezměrná oběť ovšem nezastavila
ruku slabomyslného vandala, který sochu minulý týden polil červenou barvou a na památník nastříkal sprejem
barvy ukrajinské vlajky. 

Na památník navazuje Vojenské historické muzeum s venkovní expozicí bojové techniky. Ve sbírce muzea
stojí za prohlídku mj. osobní uniforma armádního generála Ludvíka Svobody. Jeho sochu v nadživotní velikos-
ti pak najdete na nedalekém náměstí. Přes Údolí smrti s volně přístupnými tanky dojedete až na místo nejslav-
nější - na Duklu. 

Na monumentální památník s Alejí hrdinů si udělejte dostatek času. Pěšky se dá dojít i k nedaleké vyhlídko-
vé věži, ze které přehlédnete celý Dukelský průsmyk. Cestou zpět do Svidníku pak můžete navštívit vojenský
hřbitov německé armády nebo partyzánské zemljanky. Zkrátka, ať se na Slovensku mihnete kdekoliv, hrdý
odkaz Slovenského národního povstání si vás najde. Dokonce i jedna z pěších turistických tras vedoucích napříč
celým Slovenskem nese jméno Cesta hrdinů SNP. Kéž se s takovou úctou dokážeme k minulosti postavit i my,
Češi.

V roce 2013 byla i Zakarpatská Ukrajina ještě
plná zajímavých pomníků, soch a reliktů sovětské
éry. Například v Chustu jsme položili květiny
u nádherného velkého památníku obětem války
1941-1945 dokonce se jmény padlých Čechoslo-
váků. V tomto městě zůstalo do dnešních časů
i dalších několik významných stop po českoslo-
venské přítomnosti. Ve 20. letech československý
stát postavil nedaleko od centra Masarykovu kolo-
nii - obytné domy pro zaměstnance čs. státní sprá-
vy. Domy jsou postaveny v zajímavém architekto-
nickém stylu, snažícím se o sladění dobové před-
stavy o kvalitním bydlení s respektem k místní
architektonické tradici. V sousedství se nachází
budova bývalého státního reálného gymnázia
z r. 1933 a budova bývalé okresní nemocenské
pojišťovny. I budova vlakového nádraží je stavbou
československé vlády. Na Ukrajině nebyly výjim-
kou ani sochy V. I. Lenina a ulice nesoucí jeho
jméno. Ovšem v dubnu 2015 schválil ukrajinský
parlament čtyři zákony o dekomunizaci Ukrajiny,
které zakazují zobrazování komunistických sym-
bolů, a mnoho soch, památníků a názvů ulic bylo
z veřejného prostoru nadobro odstraněno. Tyto
zákony navíc znamenaly uznání příslušníků Ukra-
jinské osvobozenecké armády, tzv. banderovců, za
bojovníky za svobodu a nezávislost Ukrajiny. I na
to je v kontextu dnešních dní potřeba nezapomí-
nat.
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Divoký týden Arťoma Korjagina
Mám moc rád anglicky

pojem »whataboutism«.
Poslední týden se, pokud
jde o veřejná vyjádření
české tradiční levice, nesl
v jeho znamení. Není se
úplně čemu divit. Sen rus-
kých militaristů o znovuob-
novení impéria a rychlé
kapitulace Ukrajiny se
pomalu hroutí, boje se stá-
vají s každým dnem zoufa-
lejší a zvěrstev vůči civilní-
mu obyvatelstvu přibývá.

Moc prostoru pro obhajobu ruské agrese nezbývá. 
Jednou z posledních berliček českých fanoušků Puti-

na je poukázat na to, že NATO v čele s USA mají na
rukou také hektolitry krve civilních obyvatel po celé
planetě a v jejich případě ani sankce ani soudy nikdy
neproběhly. To je absolutní pravda, co si ale z toho
vzít? My, antiimperialistická levice, jsme přece odsu-
zovali útoky na suverénní státy vždy, a myslím, že
velice důsledně. Je jedno, jestli šlo o USA, Francii,
Izrael nebo Saúdskou Arábii. Vždy jsme říkali, že jde
o porušení mezinárodního práva a nikdy to nepřinese
žádnou pozitivní změnu ve společnosti. Nikdy nás
nenapadlo říct, že to, co provádí Izrael, není tak straš-
né, protože USA dělají horší věci. Proč se teď k této
berličce uchylujeme v případě Ruska? Nebo snad tím
chce případný whataboutista říct, že když to už před-
tím dělal někdo jiný, tak je to v pořádku? A uvědomu-
je si vůbec naše česká levice, že jí Putin svojí agresí
hodil vidle do všeho, čeho se v mezinárodní politice
i vztahu k Ukrajině snažila dosáhnout? Nebo snad
tady je ještě nějaký naivka, který si myslí, že nedojde
k posílení NATO a USA v Evropě nebo třeba k uklid-
nění nacionalistických postojů na Ukrajině? Naopak,
Rusko teď ukázalo, že není žádnou protiváhou ke geo-
politické dominanci USA, ale nebezpečný a nevypoči-
tatelný soused, proti kterému je třeba se mít neustále
na pozoru. S takovým sousedem na hranicích EU se
nám jen těžko bude mluvit o vystoupení z NATO nebo
deintegraci Evropské unie. Putin zasadil evropské tra-
diční levici větší ránu, než si vůbec dokáže představit
a přitom se zdá, že někteří její představitelé v ČR si to
stále odmítají připustit a raději vzpomínají na bombar-
dování Jugoslávie.

K současnosti pro budoucnost
Současná vyhrocená společenská situace potvrzuje, jak význam-

ně se projevují rozpory mezi kapitálovými skupinami, které jdou
dnes napříč kapitalistickými velmocemi. Část z nich je svými
zájmy spojená s agresivní politikou USA, zbrojením a těžbou ropy
a surovin se snaží udržet monopolární svět v čele s USA. Již dříve
Rusko a Čína i některé regionální mocnosti se snažily o uznání za
rovnoprávné partnery a prosazovaly svět sice ovládaný globálním
kapitálem, ale multipolární. Konkurenční boj více
a více přerůstal do podoby ozbrojených konfliktů
a provokací, jehož nynějším tragickým vyústěním je
válka na Ukrajině. Na druhou stranu existují vlivné
kapitálové skupiny, pro jejichž obchodní zájmy je na-
opak nutné podporovat mírové soužití vedoucích kapi-
talistických mocností. Toto se projevuje zvláště v boji
o zaměření mezinárodní, ale i vnitřní, zejména ekono-
mické politiky USA. Nesmíme ani zapomenout na
islámský svět, v němž máme také vlivné, skrze státní
struktury, působící islamistické hnutí ovlivňující řadu
států, kde vlivné kapitálové síly se agresivně prosazují
vůči dosavadním dominantám – USA a EU.

Zdálo by se, že jsou vhodné podmínky pro prosazení zájmů tříd-
ního hnutí vykořisťovaných, jestliže nositelé vládnoucího kapitálu,
napříč všemi azimuty, jsou oslabeni díky vlastním rozporům.
Bohužel tak to není, neboť klasický průmyslový proletariát, základ
třídního hnutí vykořisťovaných, byl ve své profesní podobě v pod-
statě zlikvidován vědecko-technickou revolucí. Nová profesní
podoba proletariátu je proletariát znalostní, počítačový, vědecký,
ten se však teprve formuje. I když je vykořisťován kapitálem, je
tento proletariát ještě v pozici dělnické aristokracie a buržoazie ho
může uplácet vyššími mzdami a prestiží. Jelikož není ovlivňován
politickým hnutím, přebírá hlavně ideologii buržoazie a je zneuží-
ván proti fyzickým a nekvalifikovaným pracovníkům.

Ve světě, kde v tuto chvíli kapitalismus nečelí konkurenčnímu
systému, tak o to více dochází ke stlačování hodnoty pracovní síly,
toto stlačovaní je o to intenzivnější tam, kde si to kapitál může
dovolit, a tím nejsou jen rozvojové země, je to problém i u nás
v ČR. Za připomenutí stojí, že pokud v kapitalismu masa zisků
roste díky stlačování hodnoty pracovní síly (a masové nezaměstna-
nosti), koupěschopnost obyvatelstva už nestačí. Míra zisku při tra-
dičních formách vykořisťování klesá, krizové jevy se reprodukují,
zvyšuje se sociální napětí ve společnosti, které může vést k výbu-
chu hněvu ve společnosti, který se obrací proti vykořisťovatelům.

Dovolím si nepatrnou predikci, že v naší společnosti nejvíce
vykořisťované třídy jsou ještě zaskočeny náhlou změnou společen-
ských poměrů k horšímu, se všemi charakteristickými znaky velké
krize, takže zatím nereagují dostatečně racionálně a razantně na
obranu vlastních zájmů. Tak jako ve střední třídě, která je daleko

lépe finančně zajištěna, ještě není přijat fakt, že bude muset platit
o to více na současnou krizi, zatímco tam, kde je skutečné bohat-
ství a kapitál, není většinová vůle k zásadnější podpoře opatření
pomáhajících překonávat nejostřejší negativní projevy.

Jak z toho ven, a aby to co nejméně bolelo? Klíčová pro další
roky bude změna vlastnických poměrů pro upřednostnění státního,
a do budoucna jako hlavního samosprávného, zaměstnaneckého

vlastnictví, které dovedené až do nejvyšších pater
společenského plánování a řízení a doplněné účin-
nými ekonomickými mechanismy slaďujícími úsilí
jednotlivých pracovních kolektivů i nejrůznější dílčí
zájmy, bude vůdčí pro společnost socialistickou. Ve
prospěch samosprávného vlastnictví bude čím dále,
tím více působit právě čtvrtá průmyslová revoluce,
přesun člověka do přípravy výroby a speciálních
kvalifikovaných služeb, tedy vznik znalostního pro-
letariátu jako nové profesní podoby dělnické třídy,
které již profesní charakter práce umožní vymanit se
z bezprostředního područí kapitálu a prosazovat

principy podílu na vlastnictví i zisku.
Vůdčí role samosprávného socialistického vlastnictví samozřej-

mě nemůže být prosazována jakýmikoli administrativními či
mocenskými mechanismy, ale musí se zrodit přirozeně, ve svobod-
né ekonomické soutěži s jinými formami vlastnictví. Přeměnu stát-
ního vlastnictví ve všelidovou samosprávu předpokládali již klasi-
kové a jako doplňkový sektor bude dlouhodobé přežívání indivi-
duálního vlastnictví založeného na vlastní práci. Samosprávné
vlastnictví bude o vyšší efektivitě zejména vůči kapitalistickému
vlastnictví díky daleko intenzivnějšímu vtažení pracujících do
vlastnické role.

Vedoucí role socialistického samosprávného vlastnictví při demo-
kratickém plánování a regulování trhu předpokládá i širokou demo-
kracií a samosprávu ve všech oblastech života společnosti, zastupitel-
skou i zvýrazněnou přímou demokracii vylučující jakoukoli diktatu-
ru či prosazování privilegovaných zájmů oproti jiným složkám spo-
lečnosti. Politický systém této společnosti bude mít pluralitní charak-
ter, vedle politických stran tak zahrnující rovnoprávnou a aktivní
politickou roli odborů, společenských organizací, občanských inicia-
tiv. Nová socialistická společnost se neobejde bez významné role
občanských kontrolních mechanismů, omezení doby výkonu funkcí,
rotaci ve veřejných funkcích i aparátech, tak abychom zabránili vzni-
ku specifické privilegované třídy řídicího aparátu.

Pro vytvoření politických a ideologických podmínek pro rozvoj
socialistického samosprávného vlastnictví se bude muset výrazně
angažovat široké politické a společenské hnutí, kde naše strana má
šanci zaujmout významné postavení.
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V několika posledních týdnech
došlo k řadě katastrofických událostí,
ať již jde o ruskou invazi na Ukrajinu,
v jejímž důsledku denně umírá řada
nevinných lidí a která vyhnala stovky
tisíc lidí z jejich domovů, či o největ-
ší masovou popravu v moderních
dějinách, kdy režim v Saudské Ará-
bii, jenž je významným spojencem
Spojených států amerických na Blíz-
kém východě, popravil 81 lidí v jedi-
ném dni. Pro tento příval špatných
zpráv se zaměřme také na pozitivní
událost, která se stala předminulý
týden. Prezidentem Chile byl inaugu-
rován levicový politik Gabriel Boric.
Ten se tak stal historicky nejmladším
prezidentem země a zároveň druhým
nejmladším vůdčím představitelem
státu na světě.

Gabriel Boric, podporovaný
Komunistickou stranou Chile zvítě-
zil, ve volbách v roce 2021 nad ultra-
pravicovým kandidátem Josém

Antonio Kastem. Jeho inaugurace se
zúčastnila řada nejvyšších představi-
telů zahraničních států, například
španělský král Filip VI., a také řada
progresivních představitelů států
Jižní Ameriky jako prezident Bolívie
Luis Arce, prezident Argentini
Alberto Fernández, či nedávno zvo-
lený prezident Peru Pedro Castillo.
Vedle oficiálních představitelů státu
se události zúčastnili i významné
levicové osobnosti jako bývalá prezi-
dentka Brazílie Dilma Rousseffová,
kolumbijský levicový kandidát na
prezidenta Gustavo Petro a bývalý
předseda britských labouristů Jere-
my Corbyn.

Boric během kampaně prohlásil, že
»pokud byla Chile kolébkou neolibe-
ralismu, bude též jeho hrobem,«
a vyslovil se pro větší ochranu pracu-
jících, zvýšení minimální mzdy
a ochranu přírody. Do jeho zvolení
byla Chile od vlády diktátora Augus-

ta Pinocheta jednou z bašt pravice
v Latinské Americe. Jeho kabinet je
složen převážně z žen, část ministrů
je z Komunistické strany Chile a post
ministryně obrany zastává Maya Fer-
nández Allendová, vnučka Salvadora
Allendeho.

Boric ale není jediným levicovým
politikem v latinské Americe, který
byl tento rok jmenován prezidentem.
Xiomara Castro byla jmenována pre-
zidentkou Hondurasu v lednu 2022
a stala se tak první ženou ve funkci
prezidenta v historii této země. Již
zmíněnou Kolumbii, dosavadní baštu
pravice, čekají prezidentské volby
v květnu 2022 a Brazílii čekají prezi-
dentské i parlamentní volby v říjnu
tohoto roku. V obou zemích vedou
v předvolebních průzkumech levico-
ví kandidáti.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, 
ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa
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Na Československé filmové databázi je seriál
Okres na severu hodnocen nelichotivými 29 %, což
z něj údajně dělá 313. nejhorší seriál vůbec. Tento
snímek z počátku 80. let je však zahalen mlhou
mýtů a polopravd. Sám jsem se narodil mnoho let
po uvedení, takže jsem jen z doslechu věděl, že
jsou to samí komunisté, totalita, propaganda a tako-
vá ta říkanka, co se opakuje pořád dokola a lze ji
napasovat téměř na vše. Překvapilo mě však, kolik
lidí, kteří tohle vykřikují, seriál rovněž nikdy nevi-
dělo nebo jen velmi útržkovitě. Rozhodl jsem se
tedy na toto dílo legendárního Jaroslava Dietla
podívat sám a udělat si vlastní obrázek. Byl jsem
překvapen. Seriál bych rozhodně neoznačil za
tupou a bezmyšlenkovitou oslavu totality, jak nám
je předkládáno. Naopak, seriál je k poměrům teh-
dejší doby poměrně kritický a ukazuje i to, co není
zrovna lichotivé píár. Ne náhodou tak měl v počát-
ku seriál problémy s uvedením a nebýt paradoxně
Vasila Bilaka (ano, TOHO Bilaka), nejspíš by se
tehdy vůbec nedostal do vysílání. 

Ústřední postavou je Josef Pláteník, okresní
tajemník OV KSČ v Brodě. Josef je dobrák se
srdcem na dlani. Každému slušnému člověku
pomůže, na všechno má chytrou odpověď, vždy
spravedlivý a zvládne vyřešit jakýkoliv problém

a zapeklitou situaci. Takový normalizační Da
Vinci a matka Tereza v jednom. A to i přesto, že
kromě loajality k socialistickému zřízení postrá-
dá jakoukoliv další motivaci. Polovina jeho spo-
lustraníků a pracovníků aparátu je zde vylíčena
jako neschopní patolízalové, pitomci, bezohled-
ní kariéristé nebo rovnou zloději (zde je vidět
zásadní rozpor, protože vylo-
ženě zápornou postavu z řad
nestraníků zde nenajdeme ani
jednu). Z Ústředního výboru
KSČ mu neustále házejí klac-
ky pod nohy a nechtějí mu
dovolit, aby si na klíčové
pozice ve státních podnicích
vybral lidi podle svého uváže-
ní. Místo toho mu tam dosa-
zují soudruhy uvedené výše.
Když už ho jeho věčně naštva-
ný řidič odveze večer domů,
čeká tam na něho jeho nepří-
jemná manželka, hysterická
dcera a politicky neuvědomě-
lý zeť, který se Pláteníkovi
neostýchá na rovinu povědět,
že svoje angažmá v SSM

považuje za ztrátu času. Pepa to zkrátka nemá
jednoduché a těžko říct, čeho tím scénáristé
chtěli docílit. Ukázat, že i okresní tajemník je
také jenom člověk a jeho život může stát za sta-
rou bačkoru, jako život kohokoliv jiného? Asi
ano. Alespoň mu nechali jeho nejlepšího kama-
ráda hajného a dělníky z chemičky, se kterými si

jednou za čas dají pořádně do
trumpety. 

Seriál má i několik postran-
ních dějových linek, některé
více a některé méně zajímavé.
Kromě klasických milostných
zápletek a řešení mezilidských
vztahů se dostane i na problé-
my uvnitř strany, střet mezi
mladými komunisty a zaslou-
žilými soudruhy nebo na řeše-
ní invaze v roce 1968. Zde je
rozbuškou milostný poměr
Pláteníkovy sekretářky,
o jejímž nastávajícím se v prů-
běhu děje dozvíme, že cítí
k Pláteníkovi zášť, protože
údajně v roce 1968 sesadil
z funkce jeho tátu (vše si

samozřejmě později vysvětlí). Ale už nebudu
spoilerovat. Přece jen dramatických zvratů je
v seriálu málo, alespoň tedy oproti počtu drama-
tických znělek. Většinou se v seriálech používají
při něčem důležitém, když třeba nějaká z postav
zemře. Zato Dietl je tam sází jak na běžícím páse,
např. když se Pláteník dozví o zeťově nečinnosti
v SSM, nebo když musí na schůzi nějakému sou-
druhovi pozastavit členství ve straně. 

Navzdory nepřízni osudu i špatné dramaturgii,
Pláteník to všechno zvládá bravurně a s neuvěři-
telnou grácií. Jaroslav Moučka se svojí role ujal
skvěle a hraje s takovou samozřejmostí, že byste
mu i věřili, že za pár let už ten komunismus sku-
tečně vybudují. Rozhodně seriál doporučuji pro
všechny mladší ročníky, které si chtějí udělat
ucelenější obrázek o tom, jak vypadal život před
dnešním systémem. Bystrý divák jistě pozná, co
jsou skutečně reálie té doby a co už by mohlo být
trochu přikrášlené. Já v tom tedy vidím hlavně
jednu zásadní fabulaci, a tou je postava samotné-
ho Pláteníka. Kdyby totiž byli tenkrát všichni
tajemníci alespoň z poloviny jako on, měli by to
obhájci pravdy a lásky s převratem v roce 1989
mnohem těžší.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt

Retro okénko: Okres na severu

Boric inaugurován prezidentem Chile





HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY

VYHRÁLI JSTE?

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM l LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

r SSPPOORRTTKKAA ((1111.. ttýýddeenn,, 2200.. 33..)):: II.. ttaahh:: 12 - 20 - 26 - 32 -
34 – 44, dod. č. 1. IIII.. ttaahh:: 6 - 23 - 26 - 32 - 38 – 45, dod. č.
42. Šance: 006 602.
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY:: II.. ttaahh:: I. poř. bez výhry, II. poř.
jedna výhra za 1 000 000 Kč, III./27 po 26 572 Kč,
IV./1520 po 629 Kč, V./27 658 po 115 Kč. IIII.. ttaahh:: I. poř.
bez výhry, II. poř. jedna výhra za 558 019 Kč, III./41 po 17
498 Kč, IV./1713 po 558 Kč, V./30 655 po 104 Kč. ŠŠaannccee:
I. a II. poř. bez výhry, III./18 po 10 000 Kč, IV./173 po
1000 Kč, V./1578 po 100 Kč, VI./16 615 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2200.. 33.. vveeččeerr)):: 6 – 8 – 11 – 16 – 17 –
21 – 28 – 30 – 34 – 37 – 40 – 41 – 44 – 52 – 58 – 60 – 62
– 68 – 74 – 80. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 310 006. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 17.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2211.. 33.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 7 – 12 – 16 – 21
– 22 – 24 – 30 – 38 – 40 – 52 – 53 – 57 – 62 – 66 – 69 –
71 – 72 – 76 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 249 522. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:
53. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Třinci to tam nepadá, ale vede 2:0

»Je to fyzicky strašně nároč-
ný hokej. Není tam kus ledu,
kde by bylo trošku volno. Oka-
mžitě k nám přistupují. Jak se
snažíme být všude nakrátko, tak
hrají i oni. Bojuje se o každý
metr ledu a rozhoduje jeden dva
góly. Zatím to tam nepadá, ale

je to 2:0. Myslím, že zaslouže-
ně,« řekl třinecký útočník VVllaa--
ddiimmíírr SSvvaaččiinnaa, který začínal

sezonu ve Vítkovicích. Oddechl
si, že ustáli i kuriózní gól. »Bůh
existuje, protože takový gól
mohl sérii dost ovlivnit, ale
nestalo se.«

Stejně jako v zahajovacím
utkání, které vyhráli Oceláři
3:0, nepadl v první třetině gól.

Před oběma bran-
kami ale bylo
výrazně rušněji. Po
přestávce se už
množily šance
zejména na straně

obhájce titulu. Vránova dělovka
propadla Stezkovi, ale puk pro-
tančil jen několik centimetrů od

pravé tyčky. Chmielewski na
hranici brankoviště ani nadva-
krát nedostal puk za záda gól-
mana Vítkovic a Nestrašil trefil
břevno. 

Oba týmy si dávaly pozor na
zbytečný faul a na trestnou lavi-
ci sedali hráči pouze za vzájem-
né pošťuchování až do času
39:48. První přesilová hra za
faul Kováře trvala jen čtyři
sekundy a po vydařené kombi-
naci zakončil mezi betony zblíz-
ka Nestrašil. Vítkovice hrály ve
48. min. první přesilovkou hru
a s notnou dávkou štěstí vyrov-
naly. Kacetl jel za branku pro
nahozený kotouč, který se ale
odrazil od mantinelu před bran-
ku a Flick skóroval pohodlně do
prázdné.

Domácím vrátil vedení před
brankou neobsazený Vrána,
který nadvakrát překonal Stez-
ku. »Když soupeř vyrovnal
šťastným gólem po naší chybě,
tak se ukázala vůle v hráčích, že
to chtěli zvrátit na svou stranu,
a dali jsme gól,« těšilo třinecké-
ho trenéra VVááccllaavvaa VVaarraaďďuu. ((zzrr))

V Bělehradě kralovali Rojasová a Duplantis
ČČttvvrrttkkaařřii PPaattrriikk ŠŠoorrmm,, VVíítt

MMüülllleerr,, TTaaddeeáášš PPllaaččeekk aa PPaavveell
MMaasslláákk bbyyllii nnaa hhaalloovvéémm MMSS ppááttíí
vvee ššttaaffeettěě.. VVyyrroovvnnaallii ttaakk nneejjlleepp--
ššíí vvýýsslleeddkkyy ččeesskkéé vvýýpprraavvyy,, oo nněěžž
ssee ppoossttaarraall ŠŠoorrmm vv iinnddiivviidduuááll--
nníímm zzáávvoodděě aa ppěěttiibboojjaařřkkaa DDoorroo--
ttaa SSkkřřiivvaannoovváá.. ZZaattíímmccoo ppřřeedd ppěěttii
lleettyy zzíísskkaalloo ČČeesskkoo vv BBěělleehhrraadděě
nnaa HHMMEE sseeddmm mmeeddaaiillíí,, zzee ssvvěěttoo--
vvééhhoo hhaalloovvééhhoo ššaammppiioonnááttuu ČČeeššii
ooddjjíížždděějjíí bbeezz cceennnnééhhoo kkoovvuu.. 

To se jim stalo naposledy
v roce 2008 ve Valencii. Pod
širým nebem podobně neuspěli
na posledním MS v roce 2019
v Dauhá. Neděle na HMS nabíd-

la dva světové rekordy. Dopo-
ledne se o historický zápis se
postarala v trojskoku YYuulliimmaarr
RRoojjaassoovváá, která posledním
pokusem ve finále vylepšila
vlastní světový rekord o nevída-
ných 31 centimetrů na 15,74
metru. Její maximum pod širým
nebem je o sedm centimetrů
kratší. Večer Armand Duplantis
jako první tyčkař v historii pře-
konal 620 centimetrů.

Ve srovnání s dopoledním

rozběhem Češi změnili pořadí
závodníků ve štafetě. Rozbíhal
aktuálně nejlepší český čtvrtkař
Šorm a na pozici finišmana se
vrátil tuzemský rekordman Mas-
lák. Ve vyrovnaném závodě naši,
kteří loni získali stříbro na
HME, finišovali těsně před Brity
a sedmnáct setin za čtvrtým Pol-
skem. Od bronzových Nizozem-
ců je dělila sekunda a sedm
setin. »Myslím, že minimálně na
čtvrté místo až třetí časově bylo.
Nebyly to ideální závody pro
nikoho, hodně se tam strkalo,
hodně předbíhalo. Bylo to tak-
ticky náročné,« komentoval

umístění PPaavveell MMaasslláákk..
Venezuelanka Roja-

sová suverenitu potvr-
zovala od začátku troj-
skokanského závodu
a napoprvé s velkým

nedošlapem skočila 15,19. Ve
druhém a čtvrtém pokusu měla
daleké skoky s přešlapem
a v páté sérii se přiblížila světo-
vému rekordu na sedm centi-
metrů výkonem 15,36. Na závěr
už jako jistá trojnásobná světová
šampionka ulétla až na nové his-
torické maximum. Tentokrát
elektronické zařízení u prkna
zasvítilo zeleně na znamení plat-
ného pokusu.

Stejně jako na olympijských

hrách v Tokiu si nechala to nej-
lepší až na šestý pokus, tehdy
vytvořila venkovní maximum
15,67. »Narodila jsem se, abych
skočila šestnáct metrů,« řekla
Rojasová. Stříbro s metrovým

odstupem získala Ukrajinka
Maryna Bechová-Romančuko-
vá, třetí skončila Jamajčanka
Kimberley Williamsová (14,62).

Duplantis po třinácti dnech
v Bělehradě znovu překonal svě-

tový rekord. Nejdříve po olym-
pijském zlatu v Tokiu získal dru-
hou globální trofej, první v hale.
Na cestě za vítězstvím švédský
tyčkař nechyboval. Čtyřmi
úspěšnými pokusy se dostal až

na 605 centimetrů. Nejdéle mu
vzdoroval olympijský vítěz
z roku 2016 Thiago Braz z Bra-
zílie, který vylepšil jihoameric-
ký rekord na 595 centimetrů.
Bronz získal Američan Chri-
stopher Nilsen (590).

Když boj o medaile skončil,
pokračovalo Duplantisovo
galapředstavení. Dvakrát se
k laťce ve výšce 620 centimetrů
jen vznesl a podíval se na ni,
napotřetí se přes ni překulil a ve
22 letech se znovu zapsal do
historie. Seniorský světový
rekord překonal počtvrté v kari-
éře.

Závod na 60 m př., který skon-
čil v semifinále pro Petra Svobo-
du, vyhrál favorizovaný Ameri-
čan Grant Holloway. Po vyrov-
nání vlastního světového rekor-
du 7,29 v semifinále byl ve finá-
le o desetinu pomalejší, ale i tak
zvítězil o jedenáct setin před
Francouzem Pascalem Marti-
not-Lagardem. Domácím
fanouškům udělala radost dál-
kařka Ivana Vuletaová, která
jako první dálkařka této sezony
překonala sedmimetrovou hrani-
ci a výkonem 706 centimetrů
obhájila čtyři roky staré halové
světové zlato z Birminghamu.
To získala ještě pod dívčím jmé-
nem Španovičová. ((rreedd))

TTřřiinneeččttíí hhookkeejjiissttéé zzddoollaallii ddííkkyy ggóólluu
kkaappiittáánnaa PPeettrraa VVrráánnyy zz 5544.. mmiinn.. VVííttkkoovvii--
ccee 22::11 aa ppoo ddvvoouu ddoommááccíícchh zzááppaasseecchh

vveeddoouu vvee ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy ooffff 22::00.. SSéérriiee ssee ssttěěhhuujjee ddoo OOssttrraavvyy,,
kkddee bbuuddee ppookkrraaččoovvaatt zzííttrraa.. PPoosslleeddnníí ddvvaa ttýýmmyy,, kktteerréé ddoossuudd nnaa
zzááppaassyy ččeekkaallyy,, ssee vvččeerraa zzaappoojjiillyy ddoo ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy ooffff.. SSppaarrttaa
vvyyzzvvaallaa LLiibbeerreecc aa ČČeesskkéé BBuudděějjoovviiccee ppaakk PPaarrdduubbiiccee.. OObbaa zzááppaassyy
sskkoonnččiillyy ppoo rreeddaakkččnníí uuzzáávvěěrrccee..

Je to boj o každou píď ledu. Branek poskrovnu, nicméně oba zápasy ve čtvrtfinálové sérii play off
Třinec nad Vítkovicemi těsně vyhrál. FFOOTTOO –– hhcc..vviittkkoovviiccee..cczz

Úžasný světový rekord vytvořila na halovém mistrovství světa Yulimar Rojasová. Venezuelská
trojskokanka posledním pokusem skočila v Bělehradě 15,74 m, čímž vylepšila vlastní rekord o 31
cm! FFOOTTOO -- ČČTTKK//AAPP

AC Sparta Praha informovala v tiskové
zprávě o své vlastnické struktuře, která dosud
nebyla přesně známa. Majoritním vlastníkem
klubu je z 99,9 procenta 1890s holdings. Tato
akciová společnost zároveň od loňského listo-
padu drží 27 procent ve společnosti WH Hol-
ding Limited, která plně vlastní anglický West
Ham. Ve společnosti 1890s holdings má 56 pro-
cent a jednu akcii předseda představenstva
klubu Daniel Křetínský spolu s manažery ze
skupiny Energetického a průmyslového holdin-
gu. Tento podíl reprezentuje společnost EP
Sport Holdings. Zbývajících 44 procent minus
jedna akcie je kontrolováno Patrikem Tkáčem
a skupinou J&T Private Equity Group (pro-
střednictvím společnosti J&T Capital Partners).

El Clásico ovládla Barcelona! Ta ve šlág-
ru 29. kola španělské ligy deklasovala vedoucí

Real v Madridu 4:0 a poskočila na třetí místo
tabulky. Útočník Pierre-Emerick Aubameyang
se ve svém prvním Clásiku blýskl dvěma góly
a asistencí. Real má v čele tabulky devítibodo-
vý náskok na Sevillu, která remizovala bez
branek se San Sebastianem a v domácí soutě-
ži potřetí za sebou uhrála nerozhodný výsle-
dek.

Manchester City a Liverpool, kteří
spolu bojují o titul, se utkají i v semifinále Ang-
lického poháru. City ve čtvrtfinále FA Cupu
zvítězili v Southamptonu 4:1, Liverpool udolal
druholigový Nottingham Forest na jeho hřišti
1:0. V dalším čtvrtfinále Crystal Palace doma
deklasoval Everton 4:0 a ve druhém semifinále
narazí na Chelsea. Ta si zajistila postup díky
vítězství 2:0 nad druholigovým Middles-
brough.
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DNES NA ČT SPORT
0088..0055 Panorama 0088..4400 BBV po 25 letech 0088..5500

Hokej: Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec, čtvrtfi-
nále play off. Z 1100..5500 Alpské lyžování: SP Fran-
cie, obří slalom mužů. Z 1111..3355 Fotbal: kvalifika-
ce MS 2022 1122..0055 Panorama 1122..2255 Sportovní
zprávy 1122..5555 S ČT sport na vrchol 1133..0055 Alpské
lyžování: SP Francie, obří slalom žen. Z 1144..0055
Volejbalový magazín 1144..2255 Biatlon: SP Norsko,
stíhačka žen. Z 1155..1100 Fotbal: Evropská konfe-
renční liga, sestřih 1166..0055 Horská kola: ABSA
Cape Epic 1166..4400 Hokej: Motor Č. Budějovice –
Dynamo Pardubice, čtvrtfinále play off. PP 2200..2200
Nebeská past 2211..0000 Fotbal: Dohráno Plus 2222..0000
Fotbal Extra: Švédsko – Česko 2222..2200 Sportovní
zprávy 2222..3355 Horská kola: ABSA Cape Epic

NENÍ TAM KUS LEDU,
KDE BY BYLO TROŠKU

VOLNO. TO JE
ČTVRTFINÁLE.

ROJASOVÁ:
NARODILA JSEM SE,

ABYCH SKOČILA
ŠESTNÁCT METRŮ.

ČTVRTFINÁLE/2. ZÁPAS: TŘINEC - VÍTKOVICE 2:1
BBrraannkkyy:: 40. A. Nestrašil, 54. P. Vrána - 50. Flick. RRoozzhhooddččíí:

Hejduk, Pilný - Brejcha, Malý. VVyylloouuččeenníí: 3:3. VVyyuužžiittíí: 1:1.
TTřřeettiinnyy: 0:0, 1:0, 1:1. DDiivvááccii: 4965. SSttaavv sséérriiee: 2:0.

Rakousko bude čtvrtým účastníkem Čes-
kých her, které se uskuteční na přelomu dubna
a května v Ostravě. Na třetím turnaji seriálu
Euro Hockey Tour nahradí Rusko, které bylo
z mezinárodních hokejových akcí vyloučeno,
a doplní domácí reprezentaci, Švédsko a Finsko.

Karel Vejmelka se dohodl s Arizonou na
nové tříleté smlouvě, jež mu vynese celkem
8,175 milionu dolarů. Pětadvacetiletý český gól-
man přišel do Arizony loni jako volný hráč
z Komety Brno a hned ve své první sezoně
v NHL se prosadil. Dosud odchytal 36 zápasů.
V jednom z nejhorších týmů soutěže má úspěš-
nost zákroků 90,5 procenta a průměr 3,35 inka-
sovaného gólu na utkání.

Petr Mrázek by mohl předčasně ukončit
angažmá v Torontu. Vedení Maple Leafs umís-
tilo českého brankáře, který s klubem pode-
psal před sezonou tříletou smlouvu s celko-
vým platem 11,4 milionu dolarů, na takzvaný

waiver list a nabídlo jej tak ostatním týmům
v NHL. 

Dominik Kubalík asistoval u první branky
Chicaga v nedělním souboji s Winnipegem
a ukončil své šestizápasové čekání na kanadský
bod v NHL. Příspěvek plzeňského útočníka
ovšem na vítězství nestačil, Blackhawks podleh-
li Jets 4:6. Brankář Vejmelka kryl 25 střel hoke-
jistů San Jose, jeho výkon ale prohru Arizony
2:4 neodvrátil. Z výhry se neradoval ani Vítek
Vaněček, jehož Washington podlehl 2:3 Dallasu.

Radek Duda, 43letý hráč Dukly Trenčín
ukončil kariéru. Účastník MS 2003 do Trenčína
přišel v únoru z prvoligových Benátek nad Jize-
rou. Za Duklu odehrál 14 zápasů s bilancí dvou
branek a dvou přihrávek. Během kariéry si Duda
vyzkoušel také soutěže v Kanadě, Rusku,
Rakousku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku
a Německu. V české extralize získal s pražskou
Slavií kompletní sbírku medailí.

JINDŘICH POSPÍŠIL 80!
S elánem, energií a vitalitou mladíka oslaví

zítra 80. narozeniny polovina nejslavnějšího
páru hráčů kolové Jindřich Pospíšil. S o tři
roky mladším bratrem Janem vybojovali 
20 titulů mistrů světa, k nim přidali i čtyři
stříbra a jeden bronz. Úchvatnou kariéru slav-
ní brněnští bratři zakončili v roce 1988, ale
láska ke sportu jim zůstala. Jindřich Pospíšil
prozradil, že ročně najezdí na kole úctyhod-
ných osm tisíc kilometrů a stejnou porci plá-
nuje i na letošek.

VYJEZDILA 2,5 MILIONU
Z českých lyžařů, snowboardistů a biatlonistů si

v uplynulé sezoně Světového poháru vydělala nejví-
ce Ester Ledecká, která získala 107 475 švýcarských
franků, v přepočtu přes dva a půl milionu korun.
Biatlonistka Markéta Davidová by měla mít přes 1,8
milionu korun. Nejvyšší finanční odměny si na sva-
zích vyjel Švýcar Marco Odermatt (565 445 ŠF -
přes 13,5 milionu korun). Za Odermattem následují
Nor Aleksander Aamodt Kilde s 468 900 franky
(přes 11 milionů korun) a Slovenka Petra Vlhová
s částkou 408 332 franků (9,79 milionu korun).



VV ppoosslleeddnníímm zzááppaassee 2266.. kkoollaa
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»Pro nás jsou to velmi důleži-
té body a trošku vydřené vítěz-
ství i tím, že nám to Budějovice
hodně zkomplikovaly. Jsme
rádi, že jsme to zvládli i s ohle-
dem na program, který jsme
měli,« řekl po utkání trenér Pra-
žanů JJiinnddřřiicchh TTrrppiiššoovvsskkýý.

Slavia vyrukovala s pěti změ-
nami v sestavě oproti čtvrteční

odvetě Evropské konferenční
ligy na půdě Lince (3:4). Popr-
vé od loňského května a vážné-
ho zranění kolena nastoupil
reprezentační záložník Lukáš
Provod, mezi tyčemi dostal

přednost Kolář, chytající 150.
ligový duel. Jihočeši hráli se
třemi stopery. Slávisté měli od
začátku územní převahu, větši-
nu času drželi míč, ale k vylože-
ným šancím se jen těžce propra-
covávali. Ve 12. min. napálil
domácí Plavšič Kondovu ruku
a sudí Zelinka nařídil penaltu,
po konzultaci s videorozhodčím
ale původní verdikt změnil na
přímý kop, neboť k prohřešku
došlo ještě před vápnem. Ve 32.
min. se protáhl po pravé straně
Sor a našel Lingra, jehož ránu
v dobré pozici zblokoval
Konda.

»Trochu jsme změnili organi-
zaci hry, chtěli jsme hrát dobře
směrem dozadu, abychom sou-

peře nepouštěli do
šancí. V první půli se
nám to velmi dobře
dařilo, domácí neměli
střelu na branku. Vel-
kým pozitivem byl

výkon Kondy, který byl jedním
z nejlepších hráčů zápasu
a všechny nás příjemně překva-
pil,« uvedl českobudějovický
trenér DDaavviidd HHoorreejjšš.

Po změně stran Pražané přida-

li. Ve 48. min. Olayinka jako
první v utkání zamířil na bránu
a jeho střelu k tyči vytáhl Vorel.
Sor z následné dorážky pálil
mimo. O 10 minut později již
Slavia vedla. Provod před váp-
nem přiťukl Plavšičovi, jehož
ránu Vorel jen vyrazil před sebe
a dobíhající OOnnddřřeejj LLiinnggrr poslal
balon pod břevno. Třiadvacetile-
tý ofenzivní univerzál skóroval
podvanácté v ligové sezoně a na
lídra střelecké tabulky nejvyšší
soutěže ostravského Almásiho

ztrácí jeden gól. »To, co mě těší
nejvíc, je, že ty branky jsou roz-
hodující. Doufám, že nějaké
ještě přidám a pomůžu týmu
k vysněnému titulu,« dodal
Lingr.

V 85. min. mohl zvýšit Sor,
z otočky ale těsně minul
a v české lize na rozdíl od evrop-
ských pohárů za Slavii stále
neskóroval. O minutu později
inkasoval druhou žlutou kartu
bývalý hráč Dynama Talovjerov
a domácí museli do deseti. Vítěz-

ství už ale v krátkém oslabení
udrželi i díky tomu, že Havlův
pokus ve skluzu zachytil Kolář.
Jihočeši zůstávají jediným cel-
kem v ligovém ročníku, který
ještě nevyhrál venku. »Rozhodl
to jeden gól, o který asi byla Sla-
via lepší. Abychom mohli
pomýšlet na lepší výsledek
a uspět tady, museli bychom
nějakou akci dotáhnout.
V poslední třetině hřiště nám
chyběla větší odvaha a sebevě-
domí,« mínil Horejš. ((rreedd))

Komplikace: Schick definitivně nebude

Schick po svalovém zranění
ještě nenastoupil za Leverku-
sen a v klubu se teprve bude
vracet do plného tré-
ninku. Podle reprezen-
tačního trenéra JJaarroo--
ssllaavvaa ŠŠiillhhaavvééhhoo není
vyloučené, že by se
k národnímu týmu při-
pojil v případě postupu přes
Švédsko na finále play off
proti Polsku. To by český
celek odehrál příští úterý rov-
něž na soupeřově půdě.
»Věřili jsme, že Patrik bude
k dispozici. Před týdnem
začal trénovat, ale do plného
tréninku s týmem se nakonec
zapojí až teď. Je to pro nás
velká ztráta,« řekl Šilhavý.

Kvůli zranění bude scházet
i brankář Pavlenka. Gólman
druholigových německých
Brém přišel ze zdravotních
důvodů i o letní ME a jeho
návrat do národního týmu se
odkládá. Naopak v nominaci
zůstal útočník Tomáš Pekhart.

Místo Schicka dostal dodateč-
ně premiérovou pozvánku
Jurečka. Sedmadvacetiletý

útočník Slovácka prožívá nej-
lepší sezonu v kariéře a s 12
góly v ligovém ročníku mu
patří druhé místo v tabulce
kanonýrů. Poprvé byl do
reprezentačního »áčka« povo-
laný také gólman Heča, jenž
odchytal poslední dva zápasy
za Spartu.

Reprezentace se včera
kolem poledne sešla v Praze.
V Česku už je útočník Loko-
motivu Moskva Jan Kuchta,
jenž už v neděli přicestoval
oklikou, neboť kvůli invazi na
Ukrajinu platí zákazu letů
z Ruska do zemí Evropské
unie. Bývalý slávistický
kanonýr se ale vzhledem

k včerejší svatbě připojí
k mužstvu až v úterý.

Později se kvůli dopravě
připojí k týmu obránce Jakub
Brabec z Arisu Soluň. Repre-
zentanti včera odpoledne na
Strahově absolvovali úvodní
trénink, někteří hráči měli
individuální regenerační pro-
gram. Mužstvo také čekala

první videopříprava.
Dnes odpoledne se už
národní tým přesune
k utkání ve Švédsku,
které se bude hrát
v Solně poblíž Stock-

holmu.
Schick a Pavlenka rozšířili

už tak velmi rozsáhlou
marodku. Kvůli zdravotním
problémům scházejí také Vla-
dimír Coufal, Ondřej Čelůst-
ka, Tomáš Kalas, Jan Bořil,
Petr Ševčík, Matěj Vydra či
brankář Aleš Mandous. Po
dlouhých zraněních se teprve
postupně vracejí David
Hovorka, Ondřej Kúdela,
Filip Novák, Lukáš Provod
nebo Václav Černý. Pavel
Kadeřábek nedávno ukončil
reprezentační kariéru a gól-
man Ondřej Kolář se z osob-
ních důvodů z národního
celku omluvil. ((zzrr))

ZZ nnoommiinnaaccee ččeesskkéé ffoottbbaalloovvéé rreepprreezzeennttaaccee nnaa ččttvvrr--
tteeččnníí sseemmiiffiinnáállee ppllaayy ooffff oo MMSS 22002222 pprroottii ddoommááccíímmuu
ŠŠvvééddsskkuu vvyyppaaddll kkllííččoovvýý úúttooččnnííkk PPaattrriikk SScchhiicckk,, kktteerrýý
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Útočník Slovácka Václav Jurečka byl po absenci Patrika Schicka povolán do reprezentace. 
FFOOTTOO –– ČČTTKK//DDaalliibboorr GGLLÜÜCCKK

Ještě v květnu minulého roku měl reprezentační záložník skvělou formu, pak si nešťastně přetrhl zkřížený sval v koleni a následo-
vala operace a dlouhá rehabilitace. Nyní je Lukáš Provod zpět. V neděli nastoupil za Slavii proti Českým Budějovicím. 

FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 22. BŘEZNA 2022

SLAVIA - BUDĚJOVICE 1:0 
BBrraannkkaa:: 58. Lingr. RRoozzhhooddččíí: Zelinka - Kubr, Podaný - Klíma

(video). ŽŽKK: Talovjerov - Škoda, Valenta, Hellebrand. ČČKK: 86.
Talovjerov. PPoollooččaass: 0:0. DDiivvááccii: 10 673.

SSLLAAVVIIAA: Kolář - Masopust, Hovorka, Holeš, Plavšič - Hromada
(89. Kúdela), Talovjerov - Lingr (79. Ousou), Provod (68. Traoré),
Olayinka - Sor (89. Tecl). 

BBUUDDĚĚJJOOVVIICCEE: Vorel - Konda (84. Hellebrand), Havel, Králik -
Čolič (67. Hais), Čavoš (67. Mršič), Hora, Valenta, Skovajsa -
Mihálik (77. Brandner), Tolno (46. Škoda).

TAKOVÉ MNOŽSTVÍ
ABSENCÍ KVŮLI ZRANĚNÍM

NÁRODNÍ TÝM
ASI NEPAMATUJE.

DYNAMO ZAČALO
HRÁT OFENZÍVNĚ, 

AŽ KDYŽ
DOSTALO GÓL.

Slavia za tři body, teď ji čeká Plzeň

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY 2266.. KKOOLLAA:: Slavia – Č. Budějovice 1:0, Ml. Bole-
slav – Sparta 0:3, Olomouc – Liberec 1:0, Teplice – Hradec Kr. 1:2,
Jablonec - Plzeň 0:0, Bohemians 1905 – Slovácko 1:2, Ostrava –
Karviná 1:3, Zlín – Pardubice 4:1. 
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1133 - Almási (Ostrava), 1122 - Jurečka (Slovácko),
Beauguel (Plzeň), Lingr, 99 - Kuchta (oba Slavia), Bassey (Budějo-
vice), Ewerton (Boleslav), Rada (Hradec), 88 - Schranz (Slavia),
Čvančara, 77 - Pešek, Pulkrab (všichni Sparta), Jiří Klíma, Kuzmano-
vič (oba Ostrava), Puškáč (Bohemians), 66 - Hála, Chytil (oba Olo-
mouc), Poznar, Tkáč (oba Zlín), Hložek (Sparta) a Milan Škoda
(Boleslav).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 1111 - Staněk (Plzeň), 88 - Mandous
(Slavia), 77 - Nguyen (Slovácko), Macík (Olomouc), 6 - Nita (Spar-
ta), Fendrich (Hradec), Rakovan (Zlín), Šeda (Boleslav), Kolář (Sla-
via), 55 - Laštůvka (Ostrava), Knobloch (Liberec) a Hanuš (Jablonec).
r KKAARRTTYY:: V 26. kole rozdali rozhodčí 30 žlutých karet a vylouči-
li jednoho hráče – Talovjerova (Slavia). Od začátku soutěže udělili
rozhodčí 1197 žlutých a 43 červených karet.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 22.. dduubbnnaa 1166..0000 Č. Budějovice – Zlín,
Liberec – Teplice, Slovácko – Olomouc, 1199..0000 Sparta – Ostrava.
NNeedděěllee 33.. dduubbnnaa 1166..0000 Pardubice – Jablonec, Hradec Kr. – Ml. Bole-
slav, Karviná – Bohemians 1905, 1199..0000 Plzeň – Slavia (vše na O2
TV Fotbal). ((vvss))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Hanuš

Holeš Vitík

Durosinmi

Haraslín

Jakub Klíma

ZorvanLingr Dramé

Vukadinovič

Šimko

IDEÁLNÍ SESTAVA 26. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Tomáš Holeš
Při častých potížích Slavie v zad-

ních řadách v této fázi sezony se
defenzivní záložník Tomáš Holeš
teď přestěhoval na stopera a nutno
říci, že zde odvádí stabilní výborné

výkony. Osmadvacetiletý rodák z Poličky
a odchovanec královéhradeckého fotbalu je jisto-
tou červenobílých před gólmanem jak v ligových zápasech, tak evrop-
ských pohárech. Také proti Českým Budějovicích spoléhajícím v Edenu
hlavně na rychlé brejky nedal jedinou příležitost hrotovým útočníkům
hostí. Holeš udivuje klidem, přesnou rozehrávkou, výborným odhadem
při vysokých míčích a tvrdou střelou. Určitě se jeho forma bude hodit
reprezentačnímu kouči Jaroslavu Šilhavému v play off o MS proti Švéd-
sku. Nejvyšší soutěž okusil Holeš už v 18 letech v dresu hradeckých »Vot-
roků«. V létě roku 2017 přestoupil do Jablonce a po dvou sezónách na
severu Čech dostal angažmá ve Slavii. Nejprve často zahříval lavičku
náhradníků, ale postupem se vypracoval na klíčovou postavu zálohy. Před
dvěma roky poprvé oblékl reprezentační dres a v paměti fanoušků je
zapsáno jeho famózní představení v osmifinále ME proti Nizozemsku.
Dal gól hlavou a poté přihrál na druhou branku Patriku Schickovi. Ve Sla-
vii podepsal letos v lednu smlouvu do roku 2026. ((vvss))

HVĚZDA 26. KOLA

AKTUÁLNÍ NOMINACE
BBRRAANNKKÁÁŘŘII:: Milan Heča, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík. OOBBRRÁÁNNCCII: Jakub Brabec, Milan

Havel, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, David Zima, Jaroslav Zelený. ZZÁÁLLOOŽŽNNÍÍCCII: Antonín
Barák, Tomáš Holeš, Jakub Jankto, Ladislav Krejčí ml., Ondřej Lingr, Lukáš Masopust, Jakub
Pešek, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Jan Sýkora. ÚÚTTOOČČNNÍÍCCII: Adam Hložek, Václav Jurečka,
Jan Kuchta, Tomáš Pekhart.

1. Plzeň 26 20 4 2 47:16 64
2. Slavia 26 20 3 3 61:17 63
3. Sparta 26 17 6 3 57:28 57
4. Slovácko 26 15 5 6 43:26 50
5. Ostrava 26 13 8 5 51:35 47
6. Hradec 26 8 10 8 32:37 34
7. Olomouc 26 8 9 9 36:32 33
8. Liberec 26 9 6 11 27:34 33
9. Budějovice 26 8 8 10 35:39 32

10. Boleslav 26 9 4 13 39:43 31
11. Zlín 26 8 4 14 32:45 28
12. Jablonec 26 4 12 10 19:40 24
13. Bohemians 26 6 5 15 31:52 23
14. Teplice 26 6 3 17 26:43 21
15. Pardubice 26 4 8 14 30:59 20
16. Karviná 26 2 7 17 24:44 13


