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Skončil 12. týden roku 2022…
Když jsem před několika měsíci
začala pravidelně vydávat své týden-
ní souhrny BEZ OBALU, bylo mi
jasné, že s tehdy ještě nastupující
asociální pravicovou vládou nebude
o dostatek materiálu nouze. Četnost
a závažnost kauz hnutí STAN však
překvapila i mě, ačkoliv jsem dlouho-
době patřila k těm, kteří marketéry
pečlivě budované image »hnutí pro
slušnou politiku« nevěřili. Stačí se
podívat na výčet zástupců STAN
s jejich přívlastky a jistě si živě vyba-
víte kauzy, které Starosty otřásly za
několik posledních měsíců. Ke Kyp-
řanovi Věslavu Michalikovi a studen-
tovi Janu Farskému se teď nově při-
dal právník Stanislav Polčák
a v posledních dnech v médiích často
skloňovaný termín »polčákovné«.

Místo toho, aby se představitelé
vládního hnutí předháněli v tom,
jakým způsobem pomoci řadě živoří-
cích lidí v České republice, kterým se
zvyšují ceny všeho a všude, soutěží
raději Starostové se svými skandály
o čelní místa na titulních stránkách
novin. V nedávném vydání BEZ
OBALU jsem tak trochu v nadsázce
zmínila, že hnutí STAN s takovou
brzy dojde personál. Teď po dalším
týdnu to ale s nejnovější kauzou Pol-
čáka pomalu přestává být nadsázka.

Co je to »polčákovné«?
A o co tedy v kauze Polčákových

odměn jde? Na počátku byla krátká
smlouvička o pěti stranách a jedné
další stránce s přílohou. Po prozkou-
mání čísel budete ale zřejmě lapat po

dechu podobně jako já, když jsem se
z médií o inkriminovaných částkách
dozvěděla. Konkrétně šlo o smlouvu
mezi Polčákem a obcí Vlachovice,
které europoslanec pomáhal ve věci
speciálního zákona o odškodnění za
výbuch muničního areálu ve Vrběti-
cích. Hodinová sazba právníka Polčá-
ka? 46 700 korun. Za 62 hodin práce
vydělal Stanislav Polčák neuvěřitel-
ných 2,9 milionu korun, tedy částku,
na kterou většina lidí musí dřít roky.
Starosta Vlachovic i sám Polčák minu-
lý týden – opět »velmi překvapivě« –
odmítli smlouvu zveřejnit a po koleč-
ku tradiční snahy o hašení požáru se
Polčák – opět až vlivem společenského

tlaku – vzdal funkce místopředsedy
STAN. Ze seznamu úkonů právní služ-
by se tak například dozvíme, že za
dvouhodinovou letní schůzku s tehdej-
ším ministrem vnitra Janem Hamáč-
kem Polčák inkasoval přes 90 tisíc
korun. Tak snad měl alespoň dostatek
slušnosti na to, aby byl oběd na něj…

Vlachovice přitom byly pouze jed-
nou z obcí, které Polčák ve věci
odškodnění zastupoval. Celkově si za
podobnou činnost přišel na 7,75 mi-
lionu korun. Docela slušná brigáda.
Co považuji za naprosto skandální,
tak jsou výhružky soudem, které Pol-
čák praktikoval dle slov místostarost-
ky Slavičína, ačkoliv byla mezi Pol-

čákem a obcí předem sjednána jedno-
rázová odměna ve výši deseti tisíc
korun. Nynější zřeknutí se odměny
lze tak těžko vnímat jinak než jako
prázdné gesto, kterým se Polčák
snaží zachránit neexistující poslední
zbytky morálního kreditu, podobně
jako před ním jeho kolegové Micha-
lik a Farský. Tohle je, dámy a pánové,
hnutí STAN v kostce. Hnutí, jehož
zástupci nám z vládních křesel nyní
kážou o tom, že přišel čas se uskrom-
nit.

Novodobý cenzor
Bohužel nejde o jedinou zprávu,

která mě v uplynulém týdnu nad-

zvedla ze židle. Vládě se skutečně
krátce poté, co protiprávně zabloko-
vala weby označené jako dezinfor-
mační, podařilo oficiálně zřídit úřad
novodobého cenzora, vzletně nazva-
ného vládním zmocněncem pro
oblast médií a dezinformací. Nikým
nevolený pan MMiicchhaall KKllíímmaa bude
nyní z popisu své funkce »doporučo-
vat média, skrze která bude komuni-
kace státu realizována«.

A já měla doposud za to, že
odbor médií v České republice exi-
stuje pod ministerstvem kultury
a realizaci mediálních kampaní je
nutno řádně vysoutěžit. Jak jinak
tedy vnímat nesmyslný vznik této

pseudofunkce a následné dosazení
člověka s minulostí v konkrétních
soukromých médiích, než jako
snahu obcházet platnou legislativu
s cílem hlásat jednu a tu jedinou
pravdu a ještě k tomu ideálně při-
hrát několik malých domů starým
známým?

Levná 
pracovní síla?

Další tragikomický počin součas-
ného vládního slepence, který nám
místo řešení skutečných problémů
každým svým krokem spíše škodí.
Možná by vláda místo potlačování
svobod projevu mohla zkusit něco
udělat s ekonomikou, abychom
nemuseli ve veřejném prostoru vídat
nehorázná prohlášení, oslavující pří-
chod Ukrajinců proto, že se konečně
najde někdo, kdo bude ochotný vyko-
návat práci, za niž nedostane řádně
zaplaceno.

(Pokračování na str. 2)

V příštím vydání: Příloha Literatura–Umění–Kultura

Sársko. Sondáže potvrzeny. Vítězem SPD

ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022 l

ROČNÍK 32   l ČÍSLO 74   l CENA 16 Kč www.iHano.cz

SSoocciiáállnníí ddeemmookkrraattéé ((SSPPDD))
vv nneedděěllnníícchh vvoollbbáácchh ddoo rreeggiioo--
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NNěěmmeecckkoo ((AAffDD)),, DDiiee LLiinnkkee
((LLeevviiccee)) hhoo ooppoouuššttíí.. 

Předběžný výsledek vyhlási-
la volební komise. SPD v sár-
ských zemských volbách
vyhrála poprvé od roku 1994.
Ve volbách před pěti lety byla
s 29,6 procenta druhá za CDU,
která tehdy získala 40,7 pro-

centa. Nyní mají konzervativci
28,5 procenta hlasů, což pro
premiéra Hanse znamená nejen
konec v zemské vládě, ale
pravděpodobně i v čele sárské
Křesťanskodemokratické unie.
Hans již oznámil, že za neús-
pěch převezme osobní odpo-
vědnost. O výsledku měl
s vedením celoněmecké CDU
jednat během včerejška. Oče-
kávalo se, že na jednání nabíd-
ne funkci zemského předsedy
strany k dispozici.

V zemském sněmu usedne
ještě AfD, označovaná jako
populistická až krajně pravico-
vá. V neděli ji podpořilo 5,7
procenta zúčastněných voličů,
což je o půlprocentní bod méně
než v roce 2017. Levice získala

2,6 procenta hlasů, ve volbách
tak oproti roku 2017 ztratila
přes deset procentních bodů.

Velké zklamání zažili Zelení
a liberálové. Ti sice podle prv-
ních prognóz překonali nezbyt-
nou pětiprocentní hranici, před-
běžný konečný výsledek ale
FDP přisoudil 4,8 procenta
a Zeleným dokonce 4,995 pro-
centa. Vzhledem k těsnému

odstupu, kdy Zelené od vstupu
do zemského sněmu dělí pou-
hých 23 hlasů, upozornila
volební komise, že oficiální
konečný výsledek se od toho
předběžného může lišit. Ofi-
ciální konečný výsledek vyhlá-
sí komise v příštích dnech.

V 51členném zemském
sněmu bude SPD mít 29 křesel,
což znamená pohodlnou abso-
lutní většinu. CDU získala
19 mandátů a AfD má tři. V Sár-
sku, kde mohlo hlasovat 750 000
lidí, činila volební účast 61,4
procenta. Před pěti lety to bylo
69,7 procenta. ((aavvaa,, ččttkk))

Tragikomedie!
Proč by soukromník vyplácel za práci adekvátní mzdu?

Dnes s přílohou 
VIZE mladých

NEPODLÉ
HEJME PROPAG

ANDĚ
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V NEDĚLI V SÁRSKU
NĚMECKÁ SOCIÁLNÍ DEMO-
KRACIE SLAVILA ÚSPĚCH PO

DVACETI OSMI LETECH.

SOUČASNÝ VLÁDNÍ SLEPENEC
NÁM MÍSTO ŘEŠENÍ SKUTEČNÝCH

PROBLÉMŮ KAŽDÝM SVÝM
KROKEM SPÍŠE ŠKODÍ.

Budoucí premiérka spolkové země Sársko, šéfka SPD a vítězka
voleb Anke Rehlingerová odpovídá médiím na tiskové konfe-
renci. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



(Dokončení ze str. 1)
Podobná slova, která v některých

případech začínají znít ze soukromé-
ho sektoru, lze totiž chápat jedině
tak, že zvyšování konkurence na trhu
práce ruku v ruce s ochotou zahranič-
ních pracovníků pracovat za nižší
mzdu dlouhodobě povede ke snižo-
vání odměn, protože proč by přeci
soukromník vyplácel za odvedenou
práci adekvátní mzdu, když může
najít pracovní sílu, která danou práci
odvede levněji? Tenhle jev dlouhodo-
bě nutně musí vést ke zvýšení neza-
městnanosti a nedělám si iluze o tom,
že v některých případech bude
docházet také k novodobému vyko-
řisťování ve formě porušování práv
zaměstnanců, což bude pro pracovní-
ky z Ukrajiny stále snesitelnější, než
pobyt na válečném území.

A vláda zatím opět mlčky přihlíží
a raději přemýšlí o tom, která média
zakázat příště, abyste si o těchto nepří-
jemných věcech ani nemohli přečíst…

Problematika marží
Ráda bych také otevřela problema-

tiku marží, která je nyní hodně často
skloňovaná v souvislosti s čerpacími
stanicemi a pohonnými hmotami,
ačkoliv se jedná o jev, který je tako-
vou českou specialitou i co se týče
nákupu potravin v supermarketech.
Nadměrné přirážky za potraviny se
dle nedávných průzkumů týkají pře-
devším velkých
zahraničních řetězců
a způsobují tak umělé
navyšování cen
zboží, když provize
supermarketů je v mnoha případech
za stejné zboží dvojnásobná, než
jakou si účtují maloobchodní prodej-
ci na venkově. Kromě toho, že tímto
způsobem dochází k absurdním roz-
dílům v cenách potravin, na pováže-
nou je samotná výše marže, u níž se
průměr pohybuje dokonce nad sto
procenty, zhruba na hranici 120 pro-
cent!

Malý kvíz
Mám tady ještě malý kvíz: Schvál-

ně, zda poznáte autora tohoto citátu:
»Styděl jsem se, když jsem četl, že

skupina států se zavázala vydávat
dvě procenta HDP na nákup zbraní
v reakci na to, co se nyní děje. To je
šílenství. Skutečnou odpovědí není
více zbraní, více sankcí, více politic-
kých a vojenských aliancí, ale jiný
přístup k vládnutí světu, ne cenění
zubů.« Že by to mohla být klidně

slova moje, nebo někoho z mých spo-
lustraníků?

Ve skutečnosti jde o prohlášení
papeže Františka, takže jsem zvěda-
vá, zda jej také bude mít tuzemská
politická scéna včetně lidovců za
extremistu jen proto, že si dovolí tvr-
dit, že kupování a vyrábění zbraní
nikdy nevedlo a nevede k řešení pro-
blémů a mír je třeba hledat primárně
za kulatým stolem.

Jemen x Ukrajina
A na závěr se pojďme podívat ještě

na jednu zprávu ze zahraničí:

Úřad Vysokého komisaře pro lid-
ská práva (OHCHR) nedávno ozná-
mil, že bombardování Jemenu koalicí
vedenou Saúdskou Arábií zasáhlo
záchytné středisko v severním městě
Sáada, při němž zahynulo 91 lidí
a mnoho dalších bylo zraněno. Podle
OSN Jemen i nadále čelí »nejhorší

humanitární katastro-
fě na světě«. Minulý
týden UNICEF ozná-
mil, že zatím bylo
zabito více než

10 000 dětí, což znamená, že denně
umírají v průměru čtyři děti. Mimo-
chodem – tato katastrofa má podporu
z Bílého domu, tedy Spojených států
amerických.

Říkám to proto, že jsem nezazna-
menala žádné srdceryvné obrázky
v televizi. Žádné demonstrace před
Velvyslanectvím USA, nebo jemen-
ské vlajky na Facebooku. Přitom
podle OSN pokračování války
povede k tomu, že téměř dvě třetiny
obyvatel budou trpět hlady. Již dnes
hlady trpí 17,4 milionu civilistů
a odhaduje se, že do konce roku

půjde o 19 milionů. To reprezentuje
62 procent obyvatelstva a růst
o osm milionů od začátku konflik-
tu.

Podle OXFAM válka na Ukrajině
zhoršila situaci tím, že chybí
dodávky obilí a oleje na vaření.
Jemen dováží 42 procent svého
obilí z Ukrajiny a jeho cena již
prudce stoupá. V hlavním městě
Sana se zvýšila cena chleba
o 35 procent od začátku bojů na
Ukrajině. Lidé si již nemohou
dovolit čerpat vodu na zavlažování
svých plodin a v některých oblas-
tech již nemají prostředky na zapla-
cení pitné vody a jsou nuceni pít
závadnou vodu. V mnoha městech
jsou lidé bez elektřiny až 12 hodin
denně. Vládní úředníci dostali své
platy naposledy v roce 2016.

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.

Česká Třebová plánuje statické zajištění Malé scény. Její část stojí na nestabilním podloží svahu a na budově se objevují výraz-
né praskliny. Provoz budovy v Sadové ulici ale omezen není. FFOOTTOO -- ČČTTKK//JJoosseeff VVOOSSTTÁÁRREEKK

MMiinniisstteerrssttvvoo ddoopprraavvyy ((MMDD))
nneemměělloo pprroo ppooddppoorruu rreekkrreeaaččnníí
ppllaavvbbyy úúččiinnnnýý ssyyssttéémm řříízzeenníí
iinnvveessttiicc aa sscchhvvaalloovvaalloo nneeddoo--
ssttaatteeččnněě ppřřiipprraavveennéé pprroojjeekkttyy..
TTyy ppaakk nnaabbíírraallyy zzppoožždděěnníí
aa ččaassttoo ssee ss nniimmii ppoojjiilloo vveellkkéé
mmnnoožžssttvvíí zzmměěnn,, ccoožž zzvvyyššoovvaalloo
nnáákkllaaddyy.. VVyyppllýývváá ttoo zz pprroovvěěrr--
kkyy NNeejjvvyyššššííhhoo kkoonnttrroollnnííhhoo
úúřřaadduu ((NNKKÚÚ))..

Kontroloři se zaměřili na
podporu rekreační plavby
v letech 2014 až 2021, prově-
řili 13 projektů v hodnotě více
než 5,1 miliardy korun. Vedle
ministerstva, které má řídit
investice do rekreační plavby
a které schvalovalo projekty
k podpoře, se zaměřili i na

Ředitelství vodních cest ČR
(ŘVC) a státní podnik Povodí
Vltavy, které odpovídaly za
konkrétní projekty.

NKÚ také konstatoval, že
ministerstvo při rozdělování
peněz nepostupovalo podle
schváleného harmonogramu,
který počítal s přidělováním
peněz nejdůležitějším projek-
tům s největšími přínosy.

Ministerstvo dopravy v reak-
ci uvedlo, že má ve svých
resortních předpisech jasně
nastavená pravidla a postupy
pro projektovou přípravu.
Předpokládá, že pokud jde
o koncepční uchopení projektů
rekreační plavby, bude proble-
matika zpřesněna v připravo-

vaném dokumentu »Dopravní
sektorová strategie, 3. fáze«,
kde se budou jmenovitě řešit
pouze projekty velkého rozsa-
hu, zatímco projekty menšího
investičního rozsahu se budou
řešit v rámci finančních balíč-
ků. ČTK to sdělil mluvčí resor-
tu FFrraannttiiššeekk JJeemmeellkkaa.

Příkladem nedostatečně při-
praveného projektu schválené-
ho ministerstvem dopravy
bylo podle NKÚ dokončení
vltavské vodní cesty mezi
Hněvkovicemi a Týnem nad
Vltavou. »ŘVC projekt připra-
vilo podle nepřesných podkla-
dů s očekávanými náklady 294
milionů korun. Stavba měla
být dokončena v roce 2014,

ale i kvůli velkému množství
změn během výstavby dokon-
čilo ŘVC projekt až v roce
2017. To vedlo i k tomu, že se
snížil podíl evropských dotací
na financování projektu z 85
procent na 45 procent,« uvedl
NKÚ. Podle něj přínosy toho-
to projektu jsou navíc sníženy
tím, že MD projekty schvaluje
jednotlivě, ne v rámci ucele-
ných dopravních řešení.
V tomto případě se na omeze-
ných přínosech podepsala pro-
dleva v řešení splavnosti Vlta-
vy pod zdymadlem Kořensko
a dosavadní nezahájení prací
na zvýšení mostu v Týně nad
Vltavou, dodali kontroloři.

((jjaadd))

Zemědělci z družstva v Unčovicích včera seli řepu cukrov-
ku na poli nedaleko Olomouce. Vlivem termické konvekce ze
silně prohřátého povrchu se na poli tvoří prachové víry, tak-
zvaní rarášci. FFOOTTOO -- ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA

Chudší domácnosti mají utrum
MMoožžnnéé vvyyřřaazzeenníí ppooddppoorryy vvýýmměěnnyy ssttaa--

rrýýcchh kkoottllůů nnaa ppeevvnnáá ppaalliivvaa zzaa kkoottllee ppllyynnoo--
vvéé zz pprrooggrraammuu kkoottllííkkoovvýýcchh ddoottaaccíí ssee bbuuddee
jjeeššttěě zzvvaažžoovvaatt..

Jasno dosud není jak u dotací z progra-
mu Nová zelená úsporám,
který přispívá na výměnu kotle
domácnostem s běžnými příj-
my, tak ani u kotlíkových dota-
cí pro chudší domácnosti
financovaných z Operačního
programu Životní prostředí (OP Životní
prostředí) řekla ministryně životního pro-
středí AAnnnnaa HHuubbááččkkoovváá (KDU-ČSL).

Ekologické Hnutí Duha v pátek uvedlo,
že Monitorovací výbor OP Životní pro-
středí na podnět Evropské komise rozho-
dl o vyřazení dotací na plynové kotle
z kotlíkových dotací pro chudší domác-
nosti. V programu tak měla zbýt jen mož-
nost dotace na tepelná čerpadla a kotle na
biomasu.

»Musíme pečlivě zvážit, protože není
úplně rozhodnuto, co s tím plynem. Teď
slyším z Evropské komise, že se uvažuje
o společných nákupech plynu. Takže
musíme to pečlivě zvážit, samozřejmě ta
úvaha tady na stole je,« řekla Hubáčková
ohledně možného ukončení podpory ply-
nových kotlů.

OOnnddřřeejj PPaaššeekk z Hnutí Duha, které má
ve výboru zástupce, v pátek uvedl, že roz-
hodnutí výboru znamená, že program pro
chudší domácnosti plynové kotle už
nepodpoří. Podle ministryně ale ani to

není »přesně rozhodnuto«. »Budeme to
velmi pečlivě zvažovat. Ale musíme dát
vědět co nejdříve, protože už máme poda-
né žádosti krajských úřadů. Budeme je
zúřadovávat a kraje nakonec budou vypi-
sovat ty výzvy a ty už musí být úplně
správně a přesně,« dodala ministryně.

V programu kotlíkových dotací pro
chudší domácnosti budou moci lidé získat
dotaci ve výši až 95 procent nákladů. Pří-
jem žádostí začne koncem jara. Lidé si
budou moci požádat do letošního 31.
srpna, v září začne platit zákaz využívání
kotlů na uhlí nebo dřevo nedosahujících
alespoň třetí emisní třídy.

Z evropských fondů má být v progra-
mu k dispozici přes pět miliard korun
pro výměnu až 50 000 starých kotlů.
Hubáčková ale už dříve řekla, že MŽP

bude moci v případě vyššího zájmu vyu-
žít i peníze z Národního plánu obnovy.
Domácnosti s běžným příjmy mohou
získat z programu Nová zelená úsporám
dotaci v maximální výši 50 procent

nákladů. Na rozdíl od pro-
gramu pro chudší domác-
nosti ji dostanou až po
instalaci zařízení. Příjem
žádosti začal už loni na
podzim.

Svaz moderní energetiky spolu s CZ
BIOM, Solární asociací, Aliancí pro ener-
getickou soběstačnost a konzultační spo-
lečností Budovy21 spustily akci, která
vyzývá vládu ke změně přístupu k české
energetice a zvýšení nezávislosti na
dodávkách plynu a ropy z Ruska.

Organizace mimo jiné vyzvaly, aby
vláda vyřadila podporu zdrojů na plyn
z kotlíkových dotací, posílila program
Nová zelená úsporám, nízkopříjmovým
domácnostem nabídla investiční součást
sociálních dávek, zvýšila podíl výroby
domácího zeleného plynu nebo přidala do
programového prohlášení závazek vybu-
dovat 200 000 tepelných čerpadel
a 60 000 kotlů na biomasu do roku 2025.
Zrušení dotační podpory plynových kotlů
požaduje i Hnutí Duha. ((cciikk))

Doprava nemá účinný systém řízení investic

Tragikomedie!

OMLUVA
Ve včerejším článku ze 4. zasedání Ústředního výboru KSČM

jsem uvedl slova: »… byli potvrzeni noví členové ÚV… Hana
Dýčková (Jičín) – zároveň je novou členkou Výkonného výboru
za Královéhradecký kraj místo Václava Orta…« Za tuto dezin-
formaci se omlouvám, došlo k ní špatným pochopením textu
bodu VI. v usnesení: »…konstatuje zánik funkce člena VV ÚV
KSČM za Královéhradecký kraj s V. Orta vzhledem k potvrze-
ní nové členky ÚV KSČM s. H. Dýčkové za okresní organizaci
Jičín na místo s. V. Orta…«

Omlouvám se všem, kterých se toto mé pochybení nějak
dotklo, opravdu to nebyl záměr. ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

NASTUPUJE DELTAKRON
VVee ssvvěěttěě ssee oobbjjeevviillaa nnoovváá ccoovviiddoovváá vvaarriiaannttaa nnaazzvvaannáá ddeellttaa--

kkrroonn,, kktteerráá jjee kkoommbbiinnaaccíí vvaarriiaanntt ddeellttaa aa oommiikkrroonn.. OObbjjeevviillaa ssee
nneejjpprrvvee nnaa KKyypprruu,, aallee ppoottvvrrzzeennáá jjee ttaakkéé vvee FFrraanncciiii,, DDáánnsskkuu nneebboo
NNiizzoozzeemmsskkuu..

Včera to uvedl biolog a ředitel brněnské laboratoře Elisabeth
Pharmacon OOmmaarr ŠŠeerrýý. Jeho laboratoř se připravuje na to, aby
v případě potřeby uměla deltakron odhalit. Od 1. dubna si ale
lidé budou muset testy platit sami, dosud je hradily pojišťovny.

Na novou variantu podle Šerého upozornil virolog LLeeoonnddiiooss
KKoossttrriikkiiss z kyperské univerzity. »Oznámil, že objevil v několika
vzorcích novou variantu koronaviru vzniklou rekombinací vari-
anty delta a omikron a nazval ji deltakron. Byl za to kritizován
a téměř nikdo mu nevěřil,« řekl Šerý.

Podle něj se ale nyní varianta potvrdila a objevila se ve Fran-
cii, Dánsku, Nizozemsku, ale také v USA. Bližší podrobnosti by
podle Šerého měly být známé v příštích dnech. Jeho laboratoř
umí odhalit jak deltu, tak omikron a připravuje se i na to, že by
v příštích týdnech mohla umět odhalit standardně u všech vzor-
ků i deltakron. »Problém ale nastává s tím, že od 1. dubna nebu-
dou pojišťovny platit nesmluvním partnerům, tak budeme muset
testy nabízet pouze samoplátcům,« řekl Šerý. Lidé tak budou
muset za PCR test platit 814 korun, přestože nyní ho mají hraze-
ný zdravotní pojišťovnou. Laboratoř se snaží získat s pojišťovna-
mi smlouvu.

»Volají nám lidé, že i od dubna chtějí chodit na testy do naší
laboratoře. Pokud ale chtějí test hrazený pojišťovnou, odkazuje-
me je na pojišťovny,« dodal Šerý. ((cciikk))
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MONITOROVACÍ VÝBOR OP ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ NA PODNĚT EVROPSKÉ KOMISE
ROZHODL O VYŘAZENÍ DOTACÍ NA PLYNOVÉ

KOTLE PRO CHUDŠÍ DOMÁCNOSTI.



Na jihu Moravy se rozhořelo
PPooččeett ppoožžáárrůů ppoorroossttůů nnaa jjiihhuu

MMoorraavvyy jjee tteennttoo mměěssíícc ppooddllee
hhaassiiččůů eexxttrréémmnníí.. OOdd ppooččááttkkuu
bbřřeezznnaa ddoo nneedděěllee vvyyjjíížždděěllii kk 223399
ttaakkoovvýýmm ppoožžáárrůůmm,, lloonnii zzaa sstteejj--
nnéé oobbddoobbíí jjiicchh eevviiddoovvaallii 3311..

Nejvíce zásahů hasiči zatím
měli na Brněnsku, a to 65, řekl
mluvčí hasičů JJaarroossllaavv MMiikkoošš--
kkaa. Březnové požáry v přírodě,
které se nyní šíří kvůli trvající-
mu suchu, si podle něj v regio-
nu vyžádaly i jedno úmrtí
a sedm zraněných.

»Loni jsme v březnu do
27. března jen na Brněnsku
vyjížděli k šesti požárům
porostů, letos za stejné období
pětašedesátkrát. Na Hodonín-
sko 40krát, na Břeclavsko
38krát, například na Znojem-
sko 23krát,« uvedl Mikoška.
Loni za stejné období hasiči
v celém kraji likvidovali 31

požárů porostů a předloni 19.
V roce 2019 měli 63 takových
výjezdů.

Jen o uplynulém víkendu
hasiči vyjížděli ke 34 požárům
v přírodě. V sobotu zasahovali
například u Letovic na Bla-
nensku u požáru trávy na ploše
zhruba 40 krát 50 metrů, hasi-
li také požár trávy a části lesa
u Střelic na Brněnsku nebo
požár trávy na ploše 50 krát 50
metrů u Olešnice na Blanen-
sku. V neděli pak likvidovali
požár části lesa u Rohatce na
Hodonínsku, požár trávy
o rozloze 50 krát 50 metrů
v Blansku nebo požár trávy
u Kunštátu na Blanensku.

Za březen hasiči evidují
u požárů porostů i jedno úmrtí.
Tělo muže hasiči našli 18.
března při zásahu u hořící
trávy nedaleko železniční trati

u Sokolnic na Brněnsku. Podle
nich je možné, že muž trávu
vypaloval.

Právě vypalování trávy je
podle hasičů jednou z příčin
požárů porostů. Zakazují ho
přitom hned tři zákony: zákon
o požární ochraně, zákon
o ochraně přírody a krajiny
a zákon o myslivosti. Člověku
za tento přestupek hrozí poku-
ta až 25 000 Kč, firmě až půl
milionu korun. Kontrolovaně
pálit biologický odpad po úkli-
du zahrad lidé mohou, ale za
podmínek stanovených zákony
a vyhláškami. Firmy musí
takový záměr předem nahlásit
hasičům. Ohlašování pálení
však v případě větších ohňů
hasiči doporučují i fyzickým
osobám. Nahlášením se pří-
padně předejde zbytečnému
výjezdu hasičů. ((cciikk))

Ve Fulneku na Novojičínsku začala včera stavba nové mateřské školy s kapacitou pro 120 dětí,
která nahradí nevyhovující budovu školky v ulici U Sýpky ze 70. let minulého století.

FFOOTTOO -- ČČTTKK//JJaarroossllaavv OOŽŽAANNAA

Úklidový den pro naše hezčí prostředí se blíží
PPřřeess 33550000 nnaahhllááššeennýýcchh úúkklliiddůů

vveeřřeejjnnýýcchh pprroossttrraannssttvvíí aa ppřříírrooddyy lleettooss
kk vvččeerreejjššíímmuu ddnnii eevviidduujjee ssppoolleekk
UUkklliiďďmmee ČČeesskkoo,, kktteerrýý ppoořřááddáá sstteejjnnoo--
jjmmeennnnoouu úúkklliiddoovvoouu kkaammppaaňň.. HHllaavvnníí
úúkklliiddoovvýý ddeenn ssee bbllíížžíí –– jjee jjíímm ttaattoo
ssoobboottaa 22.. dduubbnnaa.. HHaallóó nnoovviinnyy jjssoouu
jjeeddnníímm zz mmeeddiiáállnníícchh ppaarrttnneerrůů aakkccee.. 

Podle MMiirroossllaavvaa KKuubbáásskkaa ze spol-
ku Ukliďme Česko se letos očekává
rekordní účast brigádníků. Mapa
úklidů organizovaných po celé zemi
je dostupná na webu www.uklidme-
cesko.cz, kde si každý najde to své –
organizátor (kterým může být kdoko-
li) stále ještě může vkládat úklidovou
akci a občané-dobrovolníci mohou
hledat, kde se zapojí. »Letos máme
nahlášených zhruba 3500 úklidových
akcí. Je to zhruba tolik, kolik bylo

dohromady za poslední dva ‘covido-
vé’ roky,« řekl Kubásek. Podotkl, že
zatím rekordní byl rok 2019, kdy se
v Česku uskutečnilo 3800 úklidů,
následující dva roky však úklidové
akce a účast ovlivnila proticovidová
opatření.

»Bude ještě podzimní úklid, tam
očekáváme zhruba tisícovku úklidů,
takže letošní rok určitě bude rekord-
ní,« míní Kubásek. Dodal, že spolek
rozeslal dobrovolníkům kolem
100 000 pytlů a 150 000 rukavic
a pořadatelé očekávají, že se do uklí-

zení svého okolí v sobotu pustí na
200 000 lidí.

Kubásek také řekl, že asi třetinu
nahlášených úklidů tvoří školy. »Vět-
šinou to bylo zhruba tak 20 procent.
Jsou to nejenom základní a střední
školy, ale i řada školek,« uvedl pořa-

datel.
Součástí akce je

fotosoutěž - tradiční
kategorie cílí na mlá-
dež, video z akce
a kuriozity, které lze

během úklidů nalézt. Nově pořadate-
lé zařadili i kategorii report z úklidu.

Dobrovolnické úklidy v Česku
pořádá spolek Ukliďme Česko od
roku 2014. Mezi lety 2017 až 2020 se
na organizaci akce podílel i Český
svaz ochránců přírody. V současnosti

však oba spolky pořádají samostatné
kampaně. Český svaz ochránců příro-
dy organizuje kampaň Ukliďme svět,
jejíž hlavní jarní úklidový den probě-
hl v sobotu 26. března.

Komunisté i zde aktivní
Do těchto úklidových akcí se spon-

tánně zapojuje také spousta komunis-
tů, například členové ZO KSČM
v Brtnici pod vedením HHeelleennyy VVrrzzaa--
lloovvéé mají letošní úklidový den naplá-
novaný na sobotu 9. dubna. »Jako
vždycky uklidíme od odpadků
a upravíme zeleň na rekreační trase
kolem našeho městečka, kam si často
zajdou lidé na vycházku, vyvenčit
své psí miláčky či přicházejí mamin-
ky s dětmi a kočárky,« řekla našemu
list. »Bývá nás cca patnáct brigádní-

ků, a takovou účast očekávám i letos.
Pokud bude však velké chladno či
silný déšť, asi naše plány zminimali-
zujeme. Ale za pěkného počasí po
skončení pořádáme i oheň a opékáme
vuřty, je to taková malá odměna pro
brigádníky,« dodala Vrzalová. Jak
vidno, úklidovou akci si brigádníci,
kterými mohou být přátelé, sousedé,
členové rodin, členové spolků a orga-
nizací, mohou jakkoli zpříjemnit.

Jak píše místopředseda Krajského
výboru KSČM Praha zodpovědný za
práci s mládeží LLuubboošš PPeettřřííččeekk
v dnešní příloze VIZE mladých, i on
je dlouhodobě aktivní a zapojen do
Ukliďme Česko. Na Praze 13 se
zapojuje do těchto akcí již pátým
rokem a pomáhá i organizačně. 

((mmhh))
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VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee zzíísskkaalloo
vvíízzaa zzaattíímm 223366 558855 uukkrraajjiinn--
sskkýýcchh uupprrcchhllííkkůů,, zz ttoohhoo 33116677
vv nneedděěllii.. NNaa cciizziinneecckkéé ppoolliicciiii
aa vv aassiisstteennččnníícchh cceennttrreecchh ssee
oodd ppooččááttkkuu vváállkkyy nnaahhlláássiilloo
ppřřeess 112288 000000 UUkkrraajjiinnccůů..

Ministerstvo vnitra o tom
včera informovalo na Twitte-
ru. Skutečný počet ukrajin-
ských uprchlíků pobývajících
v České republice je pravdě-
podobně vyšší. Podle odhadů
přišlo za zhruba měsíc od
zahájení ruské speciální ope-
race na Ukrajině do České
republiky zhruba 300 000
běženců. Téměř polovinu prý
tvoří děti, čtyři pětiny dospě-
lých jsou ženy.

Uprchlíci dostávají od
minulého úterý víza za úče-
lem dočasné ochrany, která
nahradila předtím vydávaná
speciální dlouhodobá víza.
Mohou tak pobývat na území
České republiky až rok. Záro-
veň mají přístup k veřejnému
zdravotnímu pojištění, vzdě-
lání, na trh práce a nárok na
další asistenci, například při
ubytování.

Počty udělených víz
v posledních dnech klesají.
Minulé pondělí vnitro udělilo
přes 7000 víz, v úterý a ve
středu okolo 5000 víz, ve
čtvrtek necelých 4000,
v pátek zhruba 3600 a v sobo-
tu téměř 3000.

U české cizinecké policie se
dosud zaregistrovalo 128 352
lidí, kteří přišli z Ukrajiny.
V neděli se nahlásilo 1808
lidí. Svůj pobyt nemusí hlásit
děti do 15 let, kterých je
podle posledních údajů
ministerstva vnitra mezi
uprchlíky přes 35 procent.

Vláda chce kvůli přílivu

Ukrajinců prodloužit nouzový
stav do konce května. »Pocti-
vě říkáme, že do konce květ-
na budeme nouzový stav
potřebovat, potom uvidíme co
dál,« řekl v neděli premiér
PPeettrr FFiiaallaa (ODS) v pořadu
České televize Otázky Václa-
va Moravce. Je podle něho

jasné, že za 30 dnů se vláda
s uprchlickou vlnou nevypo-
řádá. »Do Česka přišlo
300 000 lidí během měsíce.
Musíme to zvládnout správ-
ným způsobem,« tvrdí Fiala.
Nouzový stav kabinet vyhlá-
sil 4. března na 30 dní, žádost
o prodloužení posoudí

poslanci na mimořádné schů-
zi v úterý.

VZP eviduje 
víc než 240 tisíc

Do systému veřejného zdra-
votního pojištění se v ČR při-
hlásilo více než 240 000

uprchlíků z Ukrajiny, asi
103 000 z nich jsou děti
a dospělých mužů je asi
28 000. Zhruba čtvrtina z nich
je přihlášena v Praze, více než
20 000 také ve Středočeském
a Jihomoravském kraji,
vyplývá z dat Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP),

která včera po jednání správní
rady prezentoval její předseda
TToomm PPhhiilliipppp.

Uprchlíci se mohou regist-
rovat u kterékoliv ze sedmi

zdravotních pojišťoven
v ČR, celková čísla tak
mohou být vyšší. VZP má
pobočky přímo na 18 kraj-
ských asistenčních centrech
pomoci Ukrajině, ostatní
pojišťovny registrují nové
pojištěnce na svých běžných
pobočkách.

Než si ukrajinští dospělí
v České republice najdou
práci, pojistné za ně platí stát,
stejně jako za ostatní neza-
městnané, děti nebo seniory.
Měsíčně jde o 1967 korun.
Pojistné za zaměstnance se
odvádí z jejich mzdy.

Jako účastníci veřejného
zdravotního pojištění mají
Ukrajinci nárok na stejnou
zdravotní péči jako ostatní
občané. Ministerstvo zdravot-
nictví se obává vyššího nápo-
ru zejména na primární péči,
v některých oblastech bylo už
před zahájením uprchlické
krize obtížné najít zejména
dětského praktického lékaře
nebo stomatologa.

Ve fakultních nemocnicích,
které jsou v Praze, Brně,
Plzni, Olomouci, Hradci Krá-
lové a Ostravě, proto vznikla
speciální pracoviště, takzvané
UA pointy, kde mohou
uprchlíci své akutní zdravotní
potíže řešit. K dispozici je
tam vždy i ukrajinsky mluvící
personál. ((cciikk))

Víza zatím získalo 
236 tisíc ukrajinských uprchlíků

LETOS SE OČEKÁVÁ REKORDNÍ
ÚČAST BRIGÁDNÍKŮ. ASI
TŘETINU NAHLÁŠENÝCH
ÚKLIDŮ TVOŘÍ ŠKOLY.

VLÁDA CHCE KVŮLI PŘÍLIVU
UKRAJINCŮ PRODLOUŽIT

NOUZOVÝ STAV
DO KONCE KVĚTNA.

Na Základní škole Rovniny v Hlučíně na Opavsku vznikla třída dětí ukrajinských uprchlíků. FFOOTTOO -- ČČTTKK//VVllaaddiimmíírr PPRRYYČČEEKK



Skála oslovil přítomné spat-
ra, jak to má ve zvyku. Proč
a jak kandiduje nejen za levici,
ale i všechny skutečné vlasten-
ce, vysvětlil z obou klíčových
hledisek. Jak z pohledu země,
která už je jen »cizím krmel-
cem a vazalem« a jejíž vláda
slouží cílům zahraničního
kapitálu a moci, ke stále větší
škodě vlastní země, tak opti-
kou »ohrožených zájmů
všech, kdo nic neukradli,
a dnes stále víc i celé České
republiky« – a konkrétních
návrhů, »jak se o ně zasadit
dřív, než nám nadělí ještě váž-
nější újmu«.

Z obou zorných úhlů se
zaměřil mj. na hrozbu »maso-
vé energetické chudoby

i bankrotů tisíců českých pod-
niků« vinou »německé přiráž-
ky k ceně elektřiny i plynu«.
Na »rekordní propad naší
potravinové soběstačnosti,
která má být pilířem národní
bezpečnosti«. Na degradaci
země, jež byla »suverénním
hráčem extraligy světových
trhů v oboru investičních
celků i řady dalších artiklů
s vysokou přidanou hodno-
tou«. A teď už je jen »monto-
vnou a subalterním subdoda-
vatelem cizích koncernů«, kdy
je »hodnota přidaná českýma
rukama a talentovanými
mozky kořistí zahraničních
rentiérů«. Podobných příkladů
zaznělo ještě víc.    

Jsou tím vážnějším rizikem,
uváděl vlastenecký kandidát,
že zapadají do »hluboké krize

celé tzv. euroamerické civili-
zace«. A v té přijde ještě víc na
řadu »‚právo‘ silnějšího na
úkor těch slabších«. Zásada
»košile bližší než kabát, k níž
se vládnoucí kruhy tzv. staré
Evropy budou uchylovat pod
tlakem svých domácích odbo-
rových svazů«. Fialova vláda
podle Skály »láme i všechny
rekordy diletantismu«. Tím
dřív »zkompromituje i všech-
na zaklínadla, jimž upsala
duši«. O to víc je třeba praco-
vat už dnes na tom, aby se po
jejím pádu prosadil »zásadní
obrat k lepšímu, a ne další
podvod s vůlí většiny voličů«.
Takovou změnu prosadí »jen
široký vlastenecký blok«,
v němž najdou »programovou

shodu a budou s to táhnout za
jeden provaz strany, hnutí
i další subjekty napříč co
možná nejširším názorovým
i zájmovým spektrem«. Blok,
schopný »uhájit národní zájem
vůči všem vnějším tlakům
a hrozbám« – a »veřejný
zájem vůči všemu, čím mu
škodí tuneláři i jiné parazitní
jmelí«.

Jak dále řekl Skála, každého
z »našich občanů, který vybu-
doval prosperující podnik – na
vlastní náklady a riziko, a ne
okradením nás všech – si
upřímně váží i marxista«. Cel-
kový výkon ekonomiky
v domácím soukromém vlast-
nictví však, jak ukázala
i nedávná vládní analýza, stag-
nuje už od poloviny 90. let.
»Kdekoli privátní sektor

selhává, náprava je jen
v silách a povinností veřejné
moci.« Platí to i o »skandál-
ním stavu bytového trhu«,
který »upírá statisícům lidí
právo na soukromí pod stře-
chou nad hlavou«. Řešením je
»jen reálná konkurence«
v podobě »masivní státní
výstavby bytů na pozemcích
ve veřejném vlastnictví«.
Takový »byt pro mladou rodi-
nu lze i dnes pořídit za cenu,
umožňující od ní požadovat
zlomek dnešního tržního
nájemného«. Bude-li program
financován ze státního fondu
bydlení, lze přitom lidem
zhodnocovat i úspory tak, aby
neztrácely hodnotu ani za
dnešní inflace. Jedině »strate-
gické průlomy státní moci,
a tedy ve veřejném vlastnictví,
nás vrátí do svrchované pozice
na zahraničních trzích«
a »zajistí důstojnou obživu
lidem, kteří o ni přišli či brzy

přijdou«. Řádově výhodnější-
ho partnera než v područí cizí-
ho kapitálu, v nich najdou
i tisíce poctivých domácích
podnikatelů.

Žhavá témata dominovala,
v diskusi vystoupilo 14 disku-
tujících, slovo si brali i lidé na
životním startu a třicátníci.
Část z nich i otázkou, jak
napravit vykuchané povědomí
ročníků prošlých až popřevra-
tovým školstvím, o nosných
trendech a rozcestích našich
dějin. Široké bylo i rozpětí
názorů, jak a zda se vše, co je
špatně, dá ještě vůbec napra-
vit. 

Mocenská a mediální přesi-
lovka viníků je skutečně drti-
vá, souhlasil Josef Skála. Akce
však, jak nás učili ve fyzice,
pokaždé vyvolá i reakce.

A »celá zpráva o tunelářském
převratu přichází až teď«. Vět-
šině našich lidí »nadělí ještě
bolestnější rozčarování než
šoková terapie z 90. let«. Tím
víc bude »záležet na tom, kdo
bude mluvčím dosud mlčící
většiny«. Na podporu svého
optimismu uvedl i vlastní zku-
šenost z 80. let, kdy předsedal
Mezinárodnímu svazu stu-
dentstva. Ten byl asociací
celonárodních svazů, a ne aka-
demické mládeže určitého
světonázoru. Se 40 miliony
členů ve více než 110 zemích.
»My marxisté jsme v něm byli
ve značné menšině. Tomu, co
bylo ze všeho nejdůležitější,
jsme však uměli získat větši-
nový souhlas a podporu. Aniž

jsme čímkoli zradili vlastní
přesvědčení či kohokoli
z dosavadních stoupenců.
Právě o to a nic menšího půjde
i dnes,« zdůraznil Skála, který
k tomu chce přispět i v soutěži
o Hrad. Tak, aby to pomohlo
i vlasteneckým kandidátkám
v obecních a senátních vol-
bách. Tím víc stojí o další
pozvání na setkání, jaké uspo-
řádalo prostějovské VSA.

V závěru diskuse vystoupil
Jaroslav Šlambor, zastupitel
Statutárního města Prostějov
za KSČM. Zdůraznil, že navr-
žený kandidát za levici a české
vlastence byla dobrá volba.
Připomněl situaci, která je na
Ukrajině, a poukázal na příči-
ny tohoto stavu. Dále hovořil

o vypínání nepohodlných
webů, o tom co dělají naše
elity s tím, že jejich zájem
o naše občany je vedlejší.

Po dvouhodinové besedě,
které se zúčastnilo 38 občanů,
poděkoval Josefu Skálovi za
jeho vystoupení a odpovědi na
dotazy za prostějovské VSA
Josef Liška. Popřál mu hodně
zdraví, elánu a hlavně vydržet
předvolební boj, který za sou-
časné situace nebude žádnou
procházkou růžovým sadem.
Rovněž neopomněl připome-
nout, že na podzim se budou
konat komunální volby a je
důležité, aby v nich levice
a vlastenci uspěli.

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN
FFOOTTOO -- aauuttoorr
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Vladimír Putin na
konci února 2022
označil celý Západ
za říši lží. Parafrázo-
val tak výrok bývalé-
ho amerického prezi-
denta Ronalda Rea-
gana, který kdysi
označil Sovětský
svaz za říši zla. Na

říši lží je ale něco pravdivého, až děsivé-
ho. Je to přehlcení informacemi, kdy
běžný občan často nepozná, co je infor-
mace, lež, dezinformace. V 50. letech se
zavíralo do vězení za to, že jste byli
informátoři Západu. Dnes vám hrozí až
tři roky za to, že přinášíte (dez)informace
Východu. Do toho všeho nám vstupuje
české vláda s návrhem zákona, který má
utnout dezinformační weby, což se de
facto rovná zavádění cenzury. První

republika náš vzor! Za její existence byla
totiž rovněž cenzura. 

Naše klasická média se nesou na vlně
informací i dezinformací. Ve válce na
Ukrajině lžou obě dvě strany a média to
celé přiživují. Vede se informační válka
o to, kdo víc vydrží. Zda Rusko se svoji

propagandou nebo západní říše lží se
svými pravdivými (dez)informacemi.
Když nahlédneme do českých médií, zjis-
tíme, že jejich objektivita často pokulhává
i za takovými mediálními obry jako je
New York Times (NYT). To můžeme
vidět například na situačních mapách
situace na Ukrajině, které si NYT sledují
buď přes veřejnou síť satelitů Elona
Muska, nebo co pustí jejich zpravodajské

služby. Zatímco NYT téměř denně přiná-
ší situační mapy bojů, tak naše média
mlčí. Proč asi?

Poměrně objektivní zpravodajství rov-
něž přinášejí jiná zahraniční média, jako
například čínská televize CGTN, kde jsou
rovněž aktuální informace, které se
v našem mediálním prostoru objeví až za
nějaký ten den. Z jakého důvodu nám
naše média nechtějí přinášet i opačný
pohled na věc? Respektive vždy tvrdí, že
zahraniční média, jiná nežli přátelská,
jsou dezinformační. Na základě čeho
určují, co jsou dezinformační média?
Podle toho, zda jsou v Číně, Indii nebo
Turecku? A tak pokud si někdo chce udě-
lat objektivní obrázek, musí krom našich
médií, včetně těch námi placených, nav-
štívit i média zahraniční. To aby z toho
nebyl jelen. JJaann KKLLÁÁNN,, 

ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

REDAKČNÍ SLOUPEK Obava z Andreje Babiše
Soud s bývalým pre-

miérem Andrejem
Babišem je pokračová-
ním plánu »pětky«
odstavit ho od veškeré
moci a odstranit ho
jako jednoho z hlav-
ních pravicových kan-
didátů na prezidentský
úřad. Kdyby byl

odsouzen, nemohl by kandidovat, a i kdyby
ho omilostnil současný prezident, měl by
punc odsouzence, který by mnohým jistě
vadil při rozhodování. 

A proto dozorující státní zástupce najed-
nou změnil své rozhodnutí – je také závis-
lý na platu, který dostává, a ministrem
spravedlnosti je pan Blažek – a Babiše
a jeho poradkyni v kauze Čapí hnízdo
postavil před soud. Když před časem zasta-
vil stíhání, nebyly údajně průkazné důkazy
k podání žaloby. Když ho na příkaz odstu-
pujícího Nejvyššího státního zástupce,
sloužícího zřejmě někomu jinému, znovu
obnovil, najednou se »důkazy« proti Babi-
šovi našly. Skutečně našly? Anebo spíše
jde o účelovou akci, která se může u soudu
táhnout léta, může však ovlivnit prezident-

ské volby a pak »americký« kandidát, jenž
bude také kandidátem pravice, bude s fan-
fárami zvolen! Pravice potřebuje poslední
z významných míst, aby mohla naprosto ke
svému prospěchu ovlivňovat státní dění
a pomalu převádět zemi na pravicově tota-

litní. Jak vidno, používají se všechny způ-
soby a využívají všechny možnosti nátlaku,
aby každý, kdo váhá, se připojil do jejich
řady. Tak se podřídil i poslední »spravedli-
vý« a najednou změnil názor. Přitom musí
vědět, že těžko při vyhraje, ale i kdyby
nevyhrál, už samo soudní jednání je určitou
výhrou.

Stali jsme se zemí, která ze všech satelitů
Spojených států je nejsateličtější. 

Babiš překáží. Nejsem jeho volička, ale
vím, že jeho kabinet, i díky podmínkám
komunistů, byl daleko sociálnější než sou-
časná vláda »panské koalice«, která neřeší

problémy našich občanů. To v současné
době bude mít beze sporu vliv na rozhodová-
ní voličů, i když jim byl předhozen zástupný
problém, jímž jsou denně jednosměrně masí-
rováni, a který má také ovlivnit jejich rozho-
dování. 

Je tu však stále obava, že by Babiš mohl
v prezidentských volbách uspět, což by
mohlo »panské koalici« narušit další plány.
Proto i zmíněný soud, který se potáhne dlou-
ho a nikam nepovede, proto ten strach pravi-
ce z Babišova možného úspěchu. Proto nyní
na obrazovkách budeme často vídat generála
Petra Pavla, schopného sloužit komukoli.

My komunisté ale budeme dělat vše pro
to, aby v prezidentských volbách uspěl kan-
didát českých vlastenců Josef Skála.

AAlleennaa NNOOHHAAVVOOVVÁÁ,, 
ppřřeeddsseeddkkyynněě KKVV KKSSČČMM 

JJiihhooččeesskkééhhoo kkrraajjee

100 dní hájení
Bývá zvykem, že 100 dní dostává každý

ministr a vláda jako celek na tzv. hájení.
Těch 100 dní nevzniklo náhodou. Když byl
Napoleon v roce 1814 po tragickém neúspě-
chu v Rusku zatlačen koaličními armádami
až k Paříži, zbavili ho sami jeho maršálové
velení. Byl poslán do vyhnanství na ostrov

Elba, odkud po necelém roce uprchl a zmocnil se znovu vlády.
Jeho druhé císařství nevydrželo více než 100 dní. Poté následo-
valo známé Waterloo.

Tohoto historického faktu později v době hospodářské krize
využil americký prezident Franklin D. Roosevelt a požádal Kon-
gres, aby během následujících sto dní přijal zákony a regule,
jimiž se měla země dostat z krize. A skutečně - již pět dní po pre-
zidentově inauguraci pracoval Kongres nepřetržitě 100 dní.
Pochopitelně za aktivní spolupráce všech vládních činitelů včet-
ně prezidenta. Měli tedy 100 dní klidu na práci a poté se začalo
hodnotit.

Nejen poslední denní stovka mi dokázala, že nejsem a nikdy
nebudu prognostik. Nevěřil jsem, že KSČM »vyklidí« Senát.
Nevěřil jsem, že KSČM »vyklidí« krajská zastupitelstva. Nevě-
řil jsem, že KSČM »vyklidí« Sněmovnu. Nevěřil jsem, že se
dočkám ozbrojeného konfliktu »za humny«. Nevěřil jsem, že se
»šáhne« do Haló novin.

A to vše se postupně stalo. Přesto je mnohé, v co stále nevě-
řím. Použiji teď slova klasiků i »klasiků«, kterých si vážím
i nevážím. Věřím, že neuvidím »hada s*át, žábu bušit pěstí do
skály, koně zvracet v barvách francouzský trikolóry nebo stíhač-
ku couvat«.

A další dvě citace patří všem, co se jakkoliv podíleli na dění
kolem Haló novin. »Vám poděkování a lásku vám, kéž zněly by
jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony, snad všichni se
vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň
posíláme…«

A poslední: »Mám tu ruce v kapsách, dlaně se mi potí, nejvíc
ze všeho mám chuť se prát, pár na solar a lovu zdar, tak to bych
zvlád. Znáš mě, já jsem blázen, málokdo mě zkrotí, já si na tře-
tího nechci hrát…«

Na korouhvi Bedřicha Falckého bylo heslo: »Diverti nescio!«
Česky znamená: »Prchat nedovedu!« Ano, spočítejte si sami,
kdy končí 100 dní hájení tomu, kdo nastoupil 20. prosince…

ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

Změny času jsou proti přírodě
Tak jsme se zase ocitli v letním čase.

Posunuli jsme »ručičky« svých hodin
o hodinu dopředu, i když většina obyvatel
naší vlasti by uvítala pravidelné změny
zrušit. Zdálo se, že k tomu počátkem sto-
letí dojde, ale nakonec vše zůstalo při sta-
rém, i když se ukázalo, že změnou času na
podzim k významným úsporám energie
nedochází. 

Chápu původní záměr, jenž tu je od
poloviny první světové války, a jenž občas
po jejím skončení se objevoval znovu,
i když jen sporadicky. Tehdy byl nedosta-
tek energií a ekonomika vyhrála nad »bio-
logickými hodinami«. Stejné důvody
vedly k zavedení dvou časů za druhé svě-
tové války a vlastně vzhledem k rostou-
cím potřebám energií v průběhu druhé
poloviny 20. století. Ale to ve století dva-
cátém prvním je již za námi. 

Ekonomické důvody tedy padly, ale co
ty biologické? Náhlá změna vyvolává

u mnohých z nás velké problé-
my. Dlouholeté problémy násil-
ného zásahu do změny času,
a tedy i pracovních a dalších
povinností, jak ukázaly průzku-
my, převažují. Mohu to osobně
potvrdit. Některým z nás naruší
spánkový rytmus, vyvolá psy-
chické potíže, zvýší nehodovost
na silnicích, počet úrazů na pra-
covištích a údajně, podle toho, co bylo
zveřejněno po dlouhodobějším průzkumu
v americkém časopise Open Heart, způso-
buje růst počtu infarktů myokardu ve
chvíli změny o 25 procent, a nepomůže,
že změna byla provedena v nepracovní
den. V té souvislosti připomínám názor
spánkového odborníka, jenž byl zveřejněn
na internetu: »Vzhledem k tomu, že je pro
náš biologický rytmus rozhodujícím uka-
zatelem času úroveň osvětlení za soumra-
ku a úsvitu, je nepravděpodobné, že se

snadno přizpůsobíme náhlým
a čistě ekonomicko-politickým
časovým posunům«.

Před několika lety také
v Evropské unii se zcela vážně
začalo uvažovat o ukončení
změn času na jaře a na podzim.
Kvůli jednotnému přístupu
a svázanosti ekonomik bylo
nutné přijmout jednotné řešení.

Jenže Unie nebyla schopna se dohodnout,
zda tento jednotný čas má být ten
»zimní«, anebo »letní«. Bylo to jistě
ovlivněno i místem, kde ta či ona členská
země se nacházela, na jihu či na severu,
a tak nakonec vše zůstalo při starém.
Nadále tedy biologické hledisko, zdraví
lidí, bylo odsunuto na druhou kolej
»někdy v budoucnosti«. Tak jako mnohé
další problémy, které trápí Evropskou unii
a jež není schopna zvládnout.

IIvvaannaa MMIISSÁÁKKOOVVÁÁ

Říše lží

Je Česko skutečně na řadě, 
anebo je to poplašná zpráva?

Bývalý ministr
zahraničí Tomáš Petříček v rozhovo-
ru pro Novinky.cz uvedl, že »mírová
mise není role NATO«. Tento
výzkumník Ústavu mezinárodních
vztahů dále uvedl, že »bychom měli
zapojit trochu kreativitu, jak na tu
ruskou agresi dále reagovat«. Petří-
ček se dále ohání jakýmisi průzkumy
veřejného mínění v Rusku, a ty údaj-
ně říkají, že ruská agrese na Ukrajině
je jen prvním cílem, »ruský imperia-
lismus bude směřovat dále, a my
jsme na řadě, takže ta válka se nás
přímo dotýká«.

Zajímavá slova výzkumníka Ústa-
vu mezinárodních vztahů, který
v době svého působení na čele diplo-
macie dělal více ostudu než prospěch
pro ČR, což by očekával každý pro-

stý občan.. JJee zzaajjíímmaavvéé, že se neustá-
le bavíme o Rusku, o jeho agresi,
o jeho dobyvačnosti a o tom, že se
nás to dotýká. JJee zzaajjíímmaavvéé,, že se
bavíme jen o sankcích, o přerušení
veškerých hospodářských, kultur-
ních, ale i sportovních kontaktů, které
se ale dotýkají lidí na celém světě.
Nejde jen o Česko, evropské státy,
ale i o Afriku, Asii i samotnou Ame-
riku. Konec konců, některé firmy
obcházejí velmi úspěšně přijímané
sankce a nehledí na to, co politici
vymýšlejí. Vždyť jde přece o peníze.
A dnes víme, že na sankce Rusko
bylo a je připraveno. 

JJee zzaajjíímmaavvéé,, že se pořád bavíme
o tom, jak přinutit USA a NATO
vstoupit do konfliktu. Ale dnes
víme, že to nikdo nechce, což potvr-

dil i nejvyšší představitel NATO,
generální tajemník J. Stoltenberg.
Proč se tam tedy hrneme s Polskem
sami? Proč nejdeme cestou Maďar-
ska? JJee zzaajjíímmaavvéé,, že nikdo zatím
nepřišel s nápadem uspořádat míro-
vá jednání a vysvětlit Zelenskému
jeho odpovědnost za neplnění Min-
ských dohod, vysvětlit mu, že on má
na rukou krev 12 až 14 000 mrtvých
v Luhanské a Doněcké oblasti, na
čemž se podílela jeho armáda a také
neonacistické a fašistické hordy,
kdy Zelenskyj ještě jejich velitele za
zvěrstva vyznamenává.. JJee zzaajjíímmaavvéé,,
že se nebavíme o miliardách na
kontě prezidenta Ukrajiny Zelen-
ského v zahraničí. Kde se tam
najednou vzaly, vždyť takový příjem
ve své funkci nemá? A proč má

vůbec konta v zahraničí? To je vla-
stenec?

Takže když tvrdí »výzkumník«, že
»mírová mise není role NATO«, má
zcela pravdu. NATO nikdy mírově
nejednalo, vždy to bylo v zájmu kapi-
tálu a ovládnutí části světa. Afghá-
nistán, Írán, Irák, Libye, Jugoslávie
a další místa po celém světě to jen
dokumentují. Tam, kam vstoupilo
NATO, nikdy mír nebyl a nebude.
Vždy tam zavládl chaos, hospodář-
ský rozvrat a bezpráví, které je tam
dodnes. Stačí se jen podívat na
jednotlivé země a člověk si udělá
obrázek sám.

A když dál »výzkumník« pokraču-
je, že bychom měli být kreativní vůči
ruské agresi, tak tím asi myslel
vojenskou pomoc, dodávky zbraní

a munice a donucení k tomu další
státy EU ve prospěch Ukrajiny. To
ale k míru nepovede, to povede jen
k dalšímu vraždění. Takže o jakou
kreativitu vůči Rusku jde? Co udělal
tento ubožák pro zlepšení vztahů
s Ruskem, co udělal pro Ukrajinu
v době svého působení ve funkci, kdy
Ukrajina porušovala všechny dohody
od roku 2014? Nic. Takže nešiřte
poplašné zprávy o tom, že jsme na
řadě. Neprovokujte Ruskou federaci,
stačí, že to dělají jiní političtí hoch-
štapleři. Pokuste se v tom vašem zby-
tečném ústavu vymyslet ne, jak
Rusko zlikvidovat, ale jak dojednat
mír mezi znesvářenými zeměmi, tedy
Ruskem a Ukrajinou. To by bylo
kreativní. JJaann RREEJJFFEEKK,, 

zzaassttuuppiitteell mměěssttyyssee DDeeššeenniiccee 
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Babiš překáží. Nejsem jeho volička, ale vím, 
že jeho kabinet, i díky podmínkám komunistů, 

byl daleko sociálnější než současná vláda »panské 
koalice«, která neřeší problémy našich občanů. 

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



Vyplývá to z průzkumu,
který personální agentura
Hofmann Personal uskutečni-
la v březnu mezi 158 persona-
listy z výrobních, velkoob-
chodních a logistických
firem.

Pouze devět procent společ-
ností se domnívá, že na
ně tato situace nebude
mít žádný vliv. Nejvíce
zasažen bude zřejmě
automobilový průmysl
a obecně menší podni-
ky.

»Stejně jako v době pande-
mie se i nyní zpomaluje auto-
mobilová výroba, a to zejména
z důvodu nedostatku kompo-
nentů a čipů. Svou roli hrají
také logistické komplikace
a energetická náročnost výro-
by,« uvedla ředitelka Hof-
mann Personal GGaabbrriieellaa
HHrrbbááččkkoovváá.

Vedle automobilového prů-
myslu se negativních důsled-

ků obává také strojírenství
a průmyslová výroba. Podle
Organizace spojených národů
vyvolal válečný konflikt na
Ukrajině největší uprchlickou
krizi od druhé světové války,
z Ukrajiny uprchlo již přes
3,5 milionu lidí. Míří zejména

do Polska, Moldavska, Ru-
munska, Maďarska, na Slo-
vensko, ale také do České
republiky nebo Německa.
Podle posledních statistik je
v ČR kolem 300 000 ukrajin-
ských běženců, nejvíce
v Praze, kde jejich počet
dosahuje 53 000.

Pracovní místa pro ukrajin-
ské uprchlíky plánuje nabíd-
nout 68 % dotázaných podni-
ků, dalších 14 % se rozmýšlí.

Většinou půjde o jednotky či
maximálně desítky pracovních
míst na jednoho zaměstnavate-
le. Častěji půjde o větší
zaměstnavatele z výroby
a strojírenství. »Tyto obory
nabízejí práci vhodnou zejmé-
na pro muže. Mezi uprchlíky
je však přes 80 % žen, a právě
těm se nyní snaží podniky
pomoci a postupně modifikují
své procesy tak, aby i je mohly
zapojit,« upozornila Hrbáčko-
vá.

Nejčastěji firmy plánují
uprchlíkům nabídnout
nekvalifikované pozi-
ce, dvě třetiny však
uvažují i o nabídce
kvalifikovaných míst.
Až 64 % společností

by uvítalo při zaměstnávání
lidí z Ukrajiny pomoc, a to
zejména u překladů, ubytová-
ní, vyřízení dokumentů nebo
zajištění škol a školek pro
jejich děti. Podniky, které
neplánují zaměstnat uprchlíky
z Ukrajiny, a těch je téměř
pětina, nejčastěji říkají, že
nemají pracovní místa pro
ženy. Jazykové bariéry se pak
obává přibližně čtvrtina firem
zapojených do průzkumu.
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NEDOSTATEK PRACOVNÍKŮ
JE ZEJMÉNA VE VÝROBĚ,
MEZI UPRCHLÍKY JE ALE
PŘES 80 PROCENT ŽEN.

NNěěmmeecckkýý kkaannccllééřř OOllaaff
SScchhoollzz nnaa ssuummmmiittuu EEvvrrooppsskkéé
uunniiee nnaa sskklloonnkkuu mmiinnuullééhhoo
ttýýddnnee uuppoozzoorrnniill,, žžee NNěěmmeecckkoo
jjee nnaa zzeemmnníímm ppllyynnuu zzáávviisslléé
mméénněě nneežž jjiinnéé zzeemměě uunniijjnnííhhoo
bbllookkuu.. DDooddaall,, žžee nněěkktteerréé jjssoouu
zzáávviisslléé zzee ssttaa pprroocceenntt..

Samotný summit toho moc
nevyřešil. Prezidenti a premié-
ři zemí Evropské unie se po
více než osmihodinové diskusi
shodli na tom, že jejich státy
budou moci v zájmu snížení
nebývale vysokých cen plynu
sáhnout ke společným náku-
pům a podpořili také návrh na
zavedení povinnosti plnit před
zimou plynové zásobníky.
Současně se zavázali k postup-
nému a co nejrychlejšímu
ukončení závislosti na ruských
energiích, na konkrétním hori-
zontu pro ukončení dovozu se
však názorově rozdělené státy

neshodly. Zavedení cenových
stropů naopak summit ne-
schválil.

»Staneme se nezávislými na
ruském plynu rychleji, než si
v současnosti mnozí myslí,«
pochlubil se německý kancléř.
Tento proces navíc podle něj
bude nevratný.

Německý ministr hospodář-
ství a ochrany klimatu RRoobbeerrtt
HHaabbeecckk ovšem byl ve svých
úvahách poněkud střízlivější.
Německo se podle něj do pod-
zimu může zbavit závislosti na
ruském uhlí a do konce roku
možná na ruské ropě, nezávis-
lá na ruském plynu ale může
být nejdříve do poloviny roku
2024.

Nejrychlejší postup bude
podle Habecka v odklonu od
ruského uhlí, kde v řádu týdnů
očekává snížení závislosti na
Rusku z 50 na 25 procent. »Do

podzimu bude možné získat na
ruském uhlí nezávislost,« řekl.
Nedodal ale už, že to bude
znamenat výrazné přehodno-
cení ambiciózního německého
plánu na odchod od uhelné
energetiky.

Habeck také řekl, že
Německo již v polovině roku
sníží závislost na ruské ropě
o polovinu. Do konce roku se
pak bude snažit být takřka
nezávislé.

Nejproblematičtější je podle
Habecka snižování dovozu
ruského plynu, se kterým
navíc Německo počítalo jako
s přechodovou energetickou
surovinou na cestě k obnovi-
telným zdrojům a k bezuhlíko-
vému hospodářství. Aktuální
podíl ruských dodávek plynu
do Německa činí podle minis-
terstva 55 procent, u uhlí je to
50 % a u ropy 35 %.

TTéémměěřř ttřřii ččttvvrrttiinnyy ččeesskkýýcchh ppooddnniikkůů ppooccííttíí nneeggaattiivvnníí ddooppaadd
vváálleeččnnééhhoo kkoonnfflliikkttuu nnaa UUkkrraajjiinněě.. PPrraaccoovvnníí mmííssttaa pplláánnuujjíí uukkrraa--
jjiinnsskkýýmm uupprrcchhllííkkůůmm nnaabbííddnnoouutt vvííccee nneežž ddvvěě ttřřeettiinnyy vvýýrroobbnníícchh
ffiirreemm.. PPřřeess ppoolloovviinnuu ppeerrssoonnaalliissttůů jjee ppřřeessvvěěddččeennoo,, žžee bbyy uukkrraa--
jjiinnššttíí oobbččaannéé mmoohhllii ppoommooccii ffiirrmmáámm zzaappllnniitt ppoozziiccee,, kktteerréé ssee jjiimm
nneeddaařřiilloo ddlloouuhhooddoobběě oobbssaaddiitt..

Firmy se těší, že obsadí místa uprchlíky

Automobilky se zahojily maržemi
PPřřeeddnníí ssvvěěttoovvéé aauuttoommoobbiillkkyy

lloonnii pprruuddccee zzvvýýššiillyy ssvvéé zziisskkyy,,
aa ttoo nnaavvzzddoorryy nneeggaattiivvnníímm
ddooppaaddůůmm nneeddoossttaattkkuu ččiippůů
aa ddaallššíícchh ssoouuččáásstteekk nnaa jjeejjiicchh
vvýýrroobbnníí aakkttiivviittyy..

Podle studie poradenské
společnosti EY se loni sou-
hrnný provozní zisk 16 nej-
větších světových automobi-
lových koncernů zvýšil
o 168 procent na 134 miliard
eur (zhruba 3,3 bilionu
korun), napsala agentura
DPA.

»Celkově přední automo-
bilové koncerny v loňském
roce zvládaly čipovou krizi
pozoruhodně dobře. Odbyt
sice u řady podniků klesl,
v oblasti zisku byl však
vývoj v některých případech
vynikající,« uvedl analytik

EY CCoonnssttaannttiinn GGaallll. Dodal, že
automobilkám se vyplatila
strategie zaměřit se zejména

na výrobu dražších vozů
a omezit poskytování slev.
»Marže v roce 2021 dosahova-

ly rekordních úrovní,« upozor-
nil.

Nejvyšší marže ze sledova-
ných automobilek podle EY
dosáhl americký výrobce
elektromobilů Tesla, těsně za
ním následovali němečtí pro-
ducenti luxusních vozů
BMW a Mercedes-Benz.

Předloni automobilový
průmysl tvrdě zasáhla pande-
mie nemoci COVID-19,
s problémy se toto odvětví
potýká také v letošním roce.
»Výrobu dál brzdí nedostatek
polovodičů a dalších součás-
tek. Enormní zátěž pro toto
odvětví představuje rovněž
válka na Ukrajině,« uvedl
analytik EY PPeetteerr FFuussss. Před-
pověděl rovněž, že ceny
nových automobilů budou
letos spíše růst než klesat.

Ropa teď čelí protichůdným tlakům
RRooppaa vvččeerraa zzlleevvňňoovvaallaa kkvvůůllii oobbaavváámm zzee

ssllaabbššíí ppooppttáávvkkyy ppoo ppoohhoonnnnýýcchh hhmmoottáácchh
vv ČČíínněě.. ŠŠaanngghhaajj,, ffiinnaannččnníí cceennttrruumm zzeemměě,,
ttoottiižž zzaahháájjiillaa ddvvoouuffáázzoovvoouu uuzzáávvěěrruu vvee ssnnaazzee
oommeezziitt nnáárrůůsstt ppooččttuu nnoovvěě nnaakkaažžeennýýcchh kkoorroo--
nnaavviirreemm..

Cena severomořské ropy Brent ráno osla-
bovala o 3,4 procenta na 116,60 dolaru za
barel. Americká lehká ropa West Texas Inter-
mediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela 3,7
% na 109,65 USD za barel.

Nejistotu na trhu tak vyvolává jak válečný
konflikt na Ukrajině, tak pandemická situace
v Číně. Rusko je druhý největší vývozce

ropy na světě, Čína zase největší světový
dovozce této suroviny.

Šanghaj, v níž žije 26 milionů lidí, včera
zahájila plánovanou dvoufázovou protipan-
demickou uzávěru. Město omezilo provoz na
dálnicích a zavřelo mosty i tunely.

Podporou pro cenu ropy by podle analyti-
ka Kazuhita Saita ze společnosti Fujitomi
Securities měla být čtvrteční schůzka skupi-
ny OPEC+, která zahrnuje země Organizace
zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spo-
jence v čele s Ruskem.

Skupina od srpna každý měsíc zvyšuje
produkci o 400 000 barelů denně. Je »méně

pravděpodobné, že bude zvyšovat těžbu
ropy rychlejším tempem než v posledních
měsících«, uvedl Saito.

Analytici prezentují různé odhady toho,
jakou měrou ruský vývoz ropy zasáhnou
hospodářské sankce, které na Moskvu uvalil
Washington a jeho spojenci. Někteří počítají
s tím, že by se na trh nemusel dostat jeden až
tři miliony barelů ruské ropy denně.

Rusko denně vyváží čtyři až pět milionů
barelů ropy, což z něj činí druhého největší-
ho vývozce na světě po Saúdské Arábii. Glo-
bální zásoby suroviny jsou přitom nejnižší
od roku 2014.

Bez ruského plynu se EU hned tak neobejde

Ukrajinky odjíždějí do Evropy z nádraží ve Lvově... IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

OCHRANOU MLADISTVÝCH

SE PRODEJCI NEZABÝVAJÍ
Prodejci loni nechali mladistvé koupit si alkohol ve třech

z pěti případů, zjistila Česká obchodní inspekce (ČOI). Lidé do
18 let se k alkoholu dostali při 111 ze 192 kontrol. Někteří pro-
dejci také dostatečně neinformovali o zákazu prodeje alkoholu
a tabákových výrobků lidem do 18 let, ve 22 případech mladi-
stvým prodali tabákové nebo bylinné výrobky určené ke kouře-
ní. Informoval o tom mluvčí ČOI JJiiřříí FFrrööhhlliicchh. Kontrol zaměře-
ných na dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, o povinném značení lihu a o spotřeb-
ních daních loni obchodní inspekce provedla 5248. Porušení
těchto zákonů zjistila v 337 případech, z toho 323 pochybení se
vztahovalo k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek. Porušení zákona o povinném značení lihu
ČOI nezjistila. Se započtením porušení zákona o ochraně spotře-
bitele inspektoři odhalili pochybení při 2268 z 5248 kontrol.
Včetně sankcí za porušení dalších právních předpisů ČOI loni
pravomocně uložila 1736 pokut za téměř 14,67 mil. Kč.

KAPSCH A SPOL. VYHRÁLY

ARBITRÁŽ S NĚMECKEM
Arbitrážní soud rozhodl, že společnosti Kapsch TrafficCom

a CTS Eventim mají nárok na odškodné od německé vlády kvůli
krachu plánu na spuštění systému mýtného pro osobní auta na
německých dálnicích. Informovaly o tom firmy. Dodaly, že nyní
bude následovat druhá fáze arbitrážního řízení, ve které se roz-
hodne o výši odškodného. Německo chtělo mýtné spustit od
října 2020, Soudní dvůr EU však v červnu 2019 dospěl k závě-
ru, že systém diskriminuje majitele motorových vozidel ze
zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem. Systém měla pro-
vozovat firma autoTicket, tedy společný podnik rakouské spo-
lečnosti Kapsch a německého pořadatele koncertů a prodejce
vstupenek CTS Eventim. Po verdiktu Soudního dvora EU však
německé ministerstvo dopravy smlouvy o provozu systému
vypovědělo. Společnosti Kapsch a CTS Eventim se proto roz-
hodly po spolkové vládě požadovat odškodné 560 mil. eur
(téměř 14 mld. Kč). Vláda požadavek odmítla, takže následova-
lo arbitrážní řízení, napsala agentura DPA. Společnost Kapsch
od roku 2007 do konce listopadu 2019 provozovala mýto v ČR,
následně ji nahradilo konsorcium CzechToll/SkyToll.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- TTeessllaa



Schůzka prezidentů až jako pečeť výsledku
SScchhůůzzkkaa pprreezziiddeennttůů RRuusskkaa

aa UUkkrraajjiinnyy VVllaaddiimmiirraa PPuuttiinnaa
aa VVoollooddyymmyyrraa ZZeelleennsskkééhhoo bbuuddee
ppoottřřeebbnnáá tteepprrvvee,, aažž bbuuddee jjaassnnéé
řřeeššeenníí vvššeecchh kkllííččoovvýýcchh oottáázzeekk,,
uuvveeddll vvččeerraa ššééff rruusskkéé ddiipplloommaacciiee
LLaavvrroovv vv rroozzhhoovvoorruu ssee ssrrbbsskkýýmmii
mmééddiiii ppooddllee aaggeennttuurryy TTAASSSS.. 

»Rozhovory nyní budou pokra-
čovat v Istanbulu, už v osobním
kontaktu po celé sérii videokonfe-
rencí. Máme zájem na tom, aby
byly korunovány výsledkem,«
řekl Lavrov. Jednat se má dnes,
možná i zítra. Ukrajinský ministr
zahraničí Dmytro Kuleba tvrdí, že
se rozhovory zasekly na otázkách,
k jejichž řešení nemají vyjednáva-
či mandát, a proto je nutná schůz-
ka hlav států, aby vyřešily hlavní
problémy. Zelenskyj v nedělním
rozhovoru s ruskými novináři dal
opět najevo připravenost setkat se
co nejdříve se svým ruským pro-
tějškem v zájmu rychlého ukonče-
ní konfliktu. Kyjev je prý připra-
ven jednat i o neutrálním a bezja-
derném postavení země za pod-
mínky skutečných bezpečnostních
záruk.

»Hlavní je teď přestat přitakávat
Ukrajincům, kteří chtějí jen
vytvořit zdání rozhovorů a řešení.
V tom jsou převelice úspěšní,
když sabotovali minské dohody
hned od jejich uzavření v únoru
2015 a nakonec prohlásili, že je
nebudou plnit,« prohlásil ruský
ministr s tím, že Rusové dobře
znají ukrajinské schopnosti »imi-
tovat« vyjednávání, ale v tomto
případě Kyjev neuspěje. »Nutný
je výsledek na závěr rozhovorů,
který zpečetí prezidenti,« zdůraz-
nil Lavrov. Moskva je ochotna
uvažovat o různých místech koná-
ní jednání včetně Bělehradu.
Zelenskyj zdůraznil, že případnou
dohodu by schvalovali Ukrajinci
v referendu, které by se mohlo
uskutečnit jen po stažení cizích
vojsk ze země. Včera podle ČTK
obě strany daly najevo skepsi
ohledně vyhlídek na posun.
»Nemyslím si, že bude nějaký
průlom v hlavních otázkách,« řekl

poradce ministra vnitra Ukrajiny
VVaaddyymm DDeennyysseennkkoo. »Zatím
o pokroku hovořit nemůžeme
a nebudeme,« poznamenal mluvčí
Kremlu DDmmiittrriijj PPeesskkoovv. »Doufá-
me, že jednání povedou k dlouho-
dobému příměří a vytvoří pod-
mínky pro mír,« uvedl turecký
ministr zahraničí MMeevvllüütt CCaavvuu--
ssoogglluu.

Nejsilnější vztahy
s Čínou

Vztahy Ruska s Čínou jsou nej-
silnější v historii, prohlásil také
včera Lavrov. V situaci, kdy
Západ chce izolovat Moskvu bez-
precedentními sankcemi kvůli
Ukrajině. Peking se vyjadřuje
proti sankcím a trvá na tom, že
bude s Ruskem udržovat normální
hospodářskou a obchodní výmě-
nu. Čína odmítla odsoudit ruský
vstup do sousední země. Čínské
ministerstvo obrany včera vyzvalo
k dialogu a jednání, které jsou
jedinou cestou k vyřešení »ukra-
jinské krize«. Všechny strany by
měly být odpovědné za svá pro-
hlášení a k situaci přistupovat kon-

struktivně, odpověděl mluvčí čín-
ské diplomacie na otázku ohledně
slov Joe Bidena na adresu jeho
ruského protějšku, že Putin nemů-
že zůstat u moci.

Rozhovor 
s ruskými novináři
V rozhovoru s ruskými noviná-

ři Zelenskyj jako lživé odmítl
argument Moskvy, že se Kyjev
jako první chystal zaútočit na pro-
ruskými aktivisty ovládnuté části
Donbasu. Moskva odůvodňuje
vznik konfliktu proti Ukrajině exi-
stencí dokumentu o přípravách
ukrajinského útoku. O demilitari-
zaci a denacifikaci Ukrajiny, jak
o nich mluví Putin, se podle
Zelenského vůbec nejedná a není
prý ani jasné, co termín přesně
znamená, ale Ukrajina je podle něj
připravena jednat o své neutralitě,
bezjaderném postavení a bezpeč-
nostních zárukách. Ale ty nesmí
skončit jen na papíře, jako Buda-
pešťské memorandum, kterým se
Ukrajina vzdala jaderných zbraní
výměnou za bezpečnostní záruky
Velké Británie, Ruska a USA.

»Jsme ochotni na to přistoupit. To
je hlavní bod. A byl to první
zásadní bod pro Rusko. Nakolik si
pamatuji, začalo kvůli tomu
válku,« prohlásil Zelenskyj.
V prvním rozhovoru, který posky-
tl ruským novinářům od vypuknu-
tí konfliktu, zdůraznil, že se od
počátku své funkce snažil hledat
a najít cesty k soužití obou zemí.
Každopádně bude ale případnou
dohodu muset posvětit referen-
dum, protože »jedině lid může
schválit rozhodnutí, že bude tako-
vé postavení země a takové záru-
ky«. Prezident odhadl, že plebiscit
by se mohl uskutečnit do několika
měsíců, ale změna ústavy, v níž je
nyní zakotveno směřování Ukraji-
ny do NATO, zabere »přinejmen-
ším rok«.

Deštník 
nad Německem

Kvůli situaci na Ukrajině uva-
žuje Německo o nákupu protira-
ketového deštníku a bude více
investovat do armády. »Musíme
být natolik silní, aby si nás nikdo
netroufl napadnout,« vysvětlil

včera pro stanici ARD německý
kancléř OOllaaff SScchhoollzz snahu své
vlády více investovat do armády.
Součástí investic má být také
instalace protiraketového deštníku
nad Německem. A Berlín prý dělá
vše, co je v jeho silách, aby pod-
pořil Ukrajinu včetně dodávek
zbraní. Zbraně míří i do Polska.

Polská armáda ještě letos dosta-
ne turecké bezpilotní letouny Bay-
raktar TB2. Oznámil to včera
ministr obrany MMaarriiuusszz BBllaasszzcc--
zzaakk. Polští vojáci by podle minist-
ra měli letos získat také první
baterie amerického systému proti-
raketové obrany Patriot a v příštím
roce americké raketomety
HIMARS. »Naším cílem je, aby
polské vojsko mělo 300 000 vojá-
ků,« prohlásil Blaszczak podle
televize TVN 24. »Budeme
vyzbrojovat polskou armádu,
obstaráme jí nejmodernější výba-
vu, nejmodernější zbraně, ale
budeme armádu rozvíjet i počet-
ně,« řekl Blaszczak při zahájení
konference o obranyschopnosti
země ve vojenské akademii ve
Varšavě. Ozbrojené síly by se
měly skládat z 250 000 profesio-
nálů a 50 000 vojáků územní
obrany z aktivních záloh. »Důleži-
té je dělostřelectvo, důležité jsou
tankové jednotky, důležité jsou
drony. Úderné drony jsme objed-
nali a letos do výzbroje polské
armády dorazí drony Bayraktar
turecké výroby.« Drony Bayraktar
TB2 se »osvědčily« v předloňské
válce mezi Arménií a Ázerbájdžá-
nem. Příští rok polskou armádu
posílí rakety HIMARS o doletu až
300 kilometrů. Raketomety
HIMARS byly nasazeny v Afghá-
nistánu, Iráku a Sýrii.

K dodávce prvních baterií Patri-
ot ministr poznamenal, že systém
protivzdušné obrany se bude dále
rozvíjet a posilovat o další vrstvy.
V Polsku už jsou baterie Patriotů,
jde ale o součást amerických sil
v zemi. Systém Patriot slouží
k ochraně před taktickými balistic-
kými střelami, raketami s plochou
dráhou letu i letouny. ((aavvaa))

Salvador. V sobotu zavražděno 62 lidí
SSaallvvaaddoorrsskkýý ppaarrllaammeenntt vv nneedděěllii sscchhvváá--

lliill vvyyhhllááššeenníí vvýýjjiimmeeččnnééhhoo ssttaavvuu nnaa ttřřiicceett
ddnníí vv ttééttoo ssttřřeeddooaammeerriicckkéé zzeemmii,, ddůůvvooddeemm
jjee nnaarrůůssttaajjííccíí nnáássiillíí oozzbbrroojjeennýýcchh ggaannggůů..
ZZaa ddvvaa vvííkkeennddoovvéé ddnnyy bbyylloo vv SSaallvvaaddoorruu
zzaavvrraažždděěnnoo 7766 lliiddíí,, zz ttoohhoo vv ssoobboottuu 6622,,
ccoožž jjee ppooddllee sseerrvveerruu BBBBCC MMuunnddoo nneejjvvěětt--
ššíí ppooččeett zzaa ddeenn vv nnoovvooddoobbéé hhiissttoorriiii zzeemměě..

Pro výjimečný stav hlasovalo v neděli na
mimořádném zasedání 67 z 84 poslanců
salvadorského parlamentu, v němž má vět-
šinu vládní strana 46. prezidenta Salvado-
ru Nayiba Bukeleho. Výjimečný stav zna-
mená, že Kabinet mimo jiné může omezit
osobní svobody či shromažďování a nasa-
dit vojáky do ulic k zajištění bezpečnosti
obyvatel. Podle serveru BBC Mundo mají
nejrůznější kriminální gangy v této šesti-
milionové zemi asi sedmdesát tisíc členů.

Salvador býval první na světě v počtu
vražd na počet obyvatel. Vládě pravicové-
ho prezidenta Bukeleho, který je v úřadu
od roku 2019, se kriminalitu podařilo sní-
žit. V roce 2020 zaznamenali v zemi na
1340 vražd, zatímco o rok dříve to bylo
téměř 2400 vražd. Loni evidovali
v Salvadoru 1140 vražd, což byl nej-
nižší počet od občanské války, jež
skončila v lednu roku 1992. 

Gangy posilují
V posledních týdnech ale činnost gangů

opět zesílila. Podle některých analytiků je
zřejmě u konce časově omezená dohoda,
kterou podle vyšetřování skupiny salvador-
ských prokurátorů uzavřela vláda se třemi
nejmocnějšími gangy v zemi, jejichž čle-
nům mimo jiné zaplatila či zlepšila podmín-

ky ve vězení, prý s cílem snížit v zemi kri-
minalitu. Kvůli těmto tajným dohodám loni
v prosinci Washington zavedl sankce vůči
dvěma salvadorským představitelům. Před

salvadorské soudy se ale kauza nedostala,
protože parlament loni na jaře odvolal teh-
dejšího generálního prokurátora Raúla
Melaru a jeho nástupce - jednotku zvanou
Katedrála vyšetřující případ - rozpustil.

Pro půjčku se samopalem
Bukele, který se v červnu 2019 stal jako

sedmatřicetiletý nejmladší hlavou státu

v historii Salvadoru, si vysloužil kritiku
za autoritářství. Předloni v únoru napří-
klad se skupinou vojáků vyzbrojených
samopaly vstoupil do budovy parlamentu,

který tehdy ještě ovládala opozice,
a od poslanců žádal, aby vládě posvě-
tili půjčku od středoamerické rozvojo-
vé banky na boj s kriminálními gangy.
V pandemii COVID-19 zavedl velmi
tvrdá protikoronavirová opatření, ale

často pouze prezidentskými dekrety.
Mnohá opatření kritizovali ústavní soud-
ci. »Kdybych byl diktátor, tak bych je
všechny postřílel, nebo něco takového.
Zachránit tisíc životů místo pěti,« vzkázal
například Bukele ústavním soudcům
předloni v srpnu. Loni na jaře všech pět
ústavních soudců nejvyššího soudu odvo-
lal. ((aavvaa,, ččttkk))

Nejlepší film – Oscar pro snímek V rytmu srdce
OOssccaarraa zzaa nneejjlleeppššíí ffiillmm vvyyhhrrááll

ssnníímmeekk VV rryyttmmuu ssrrddccee,, kktteerrýý
ppoorraazziill kkrriittiikkyy ffaavvoorriizzoovvaannéé
ddrraammaa SSííllaa ppssaa aa pprroomměěnniill
vvššeecchhnnyy ttřřii nnoommiinnaaccee,, ss nniimmiižž
vvssttuuppoovvaall ddoo ssoouubboojjůů oo zzllaattéé
ssoošškkyy.. HHllaavvnníí cceennuu aammeerriicckkéé ffiill--
mmoovvéé aakkaaddeemmiiee ttaakk ppoopprrvvéé
vvyyhhrrááll ssnníímmeekk pprroodduukkoovvaannýý
ssttrreeaammoovvaaccíí ssppoolleeččnnoossttíí..

Film V rytmu srdce pochází z
dílny Apple TV+. Pojednává o
hluché rodině s jedinou slyšící
členkou. Jane Campionová
dostala za Sílu psa Oscara za
nejlepší režii, Will Smith dostal
cenu za výkon v hlavní roli ve
filmu Král Richard: Zrození
šampiónek. Jessica Chastainová
se stala nejlepší herečkou v hlav-
ní roli za film The Eyes of
Tammy Faye.

Teprve třetí žena
Campionová byla jako jediná

žena nominována na Oscara za

nejlepší režii dvakrát, poprvé se
tak stalo v roce 1994 za snímek
Piano. Letošním vítězstvím se
stala teprve třetí ženou, jež
dostala nejvyšší hollywoodské
ocenění za režii, a to jen pouhý
rok poté, co si loni zlatou sošku
v této kategorii odnesla Chloé
Zhaoová za snímek Země nomá-
dů. První vítězkou byla v roce
2010 Kathryn Bigelowá s fil-
mem Smrt čeká všude. WWiillllaa
SSmmiitthhee akademie ocenila poprvé
v jeho herecké kariéře. Cenu
dostal jen krátce poté, co způso-
bil největší rozruch galavečera,
když udeřil do obličeje komika
Chrise Rocka kvůli žertu, který
mířil na Smithovu manželku.
Následně na Rocka dvakrát
zakřičel: »Neber si do své hnus-
né huby jméno mojí manželky!« 

Komik to nevystihl
Smith získal cenu za roli

otce tenisových hvězd sester

Williamsových. »Richard Wil-
liams byl urputným ochráncem
svojí rodiny,« řekl Smith při
děkovném proslovu jasně s
odkazem na dřívější incident,
jenž velmi poznamenal atmo-
sféru v sále Dolby Theatre.
Herec se pak omluvil americké
filmové akademii a vyjádřil
naději, že jej pozve na udílení
zlatých sošek i příští rok. Ude-
řením komika reagoval na vtí-
pek o krátkých vlasech jeho
ženy. Je to ale následek nemo-
ci, což Rock asi netušil, tak to
Smith neunesl.

Sošku Oscara za nejlepší píseň
dostala dvacetiletá Billie Eilish
z Velké Británie za úvodní sklad-
bu k poslednímu filmu s agen-
tem 007 Jamesem Bondem Není
čas zemřít. ((aavvaa,, ččttkk))

Will Smith při předávání pres-
tižních filmových sošek

FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Berlín dělá vše, co je v jeho silách, aby podpořil Ukrajinu včetně dodávek zbraní, řekl včera
německý kancléř Olaf Scholz. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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LEVICE NA MALTĚ

POKRAČUJE
NNaa MMaallttěě bbuuddee ddááll vvllááddnnoouutt

lleevviiccee,, ppoo ssoobboottnníícchh vvoollbbáácchh ddoo
ppaarrllaammeennttuu pprreemmiiéérr RRoobbeerrtt
AAbbeellaa oohhlláássiill ppřřeessvvěěddččiivvéé vvííttěězz--
ssttvvíí ssvvéé LLaabboouurriissttiicckkéé ssttrraannyy.. AAčč
vvýýsslleeddkkyy jjeeššttěě úússttřřeeddnníí vvoolleebbnníí
kkoommiissee nneeoozznnáámmiillaa,, ššééff ssttřřeeddoo--
pprraavviiccoovvéé NNaacciioonnaalliissttiicckkéé ssttrraannyy
BBeerrnnaarrdd GGrreecchh uuzznnaall ppoorráážžkkuu.. 

Labouristé tak zřejmě budou
vládnout ostrovnímu státu s půl
milionem obyvatel už třetí voleb-
ní období v řadě. Podle průzkumů
získají asi 56 % hlasů, opoziční
Nacionalistická strana zhruba 42
% a menší strany kolem 2 %
hlasů, uvedl list Times of Malta.
Volební účast dosáhla 85 %, byla
tedy nižší než při předchozích
volbách. Abela je premiérem
a vůdcem labouristů od ledna
2020, kdy rezignoval jeho před-
chůdce Joseph Muscat, který stra-
nu dovedl k drtivému vítězství
v letech 2013 a 2017. Z funkce
odstoupil po zatčení vysoce
postaveného podnikatele Yorgena
Fenecha, obviněného ze spoluú-
časti na vraždě novinářky Daphne
Caruan Galiziové v říjnu 2017.
Navzdory Muscatově rezignaci
a kontroverzím ohledně korupce
ve vládě labouristé neztratili pod-
poru voličů, již si udrželi i díky
silné ekonomice a štědré pomoci
podnikům za pandemie.

MACRON

USMĚRNIL BIDENA
KKee zzddrržžeennlliivvoossttii ppřřii vvoollbběě sslloovv

vvee vvyyjjááddřřeenníícchh oohhlleeddnněě RRuusskkaa
aa UUkkrraajjiinnyy vvyyzzvvaall vv nneedděěllii ffrraann--
ccoouuzzsskkýý pprreezziiddeenntt EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn ppoo pprroojjeevvuu ššééffaa UUSSAA
JJooee BBiiddeennaa vvee VVaarrššaavvěě.. BBiiddeenn
rruusskkééhhoo pprreezziiddeennttaa oozznnaaččiill zzaa
»»řřeezznnííkkaa«« aa pprroonneessll,, žžee VVllaaddiimmiirr
PPuuttiinn nneemmůůžžee zzůůssttaatt uu mmooccii..
PPooddllee MMaaccrroonnaa jjee ddůůlleežžiittéé,, aabbyy
ssttááttnnííccii nnaappjjaattoouu ssiittuuaaccii ssvvýýmmii
vvyyjjááddřřeenníímmii ddááll nneezzhhoorrššoovvaallii..

»Taková slova bych nevolil,
protože s prezidentem Putinem
dál vedu rozhovory,« řekl Mac-
ron TV France 3. »Chceme zasta-
vit válku, již Rusko začalo na
Ukrajině, bez další eskalace - to je
náš cíl. A pokud ho chceme
dosáhnout, pak nesmíme vyhro-
covat situaci slovy, ani činy,«
dodal. Bílý dům ale vzápětí přišel
s tvrzením, že nejde o změnu
postoje americké administrativy
a že Biden svými slovy nevyzýval
ke změně režimu v Rusku. Mac-
rona podpořila i jeho krajně pravi-
cová protikandidátka v nadcháze-
jících volbách hlavy státu MMaarriinnee
LLee PPeennoovváá, podle níž Biden »při-
lévá oleje do ohně«. »Skutečnost,
že prezident Francie na takovou
eskalaci nepřistupuje, je dobrá
věc,« řekla. ((aavvaa,, ččttkk))

CÍLEM ROZVOJE

ODSTRAŠENÍ
SSeevveerrnníí KKoorreeaa bbuuddee ppookkrraaččoo--

vvaatt vv rroozzvvoojjii ssvvýýcchh ooddssttrraaššuujjíí--
ccíícchh úúddeerrnnýýcchh sscchhooppnnoossttíí
aa vv ppoossiilloovváánníí ssttrraatteeggiicckkýýcchh ssiill,,
pprroohhlláássiill vvččeerraa jjeejjíí vvůůddccee KKiimm
ČČoonngg--uunn.. PPooddllee RReeuutteerrss ttoo řřeekkll
ppřřii sseettkkáánníí ss eexxppeerrttyy aa ččiinniitteellii,,
kktteeřříí ssee ppooddíílleellii nnaa ččttvvrrtteeččnníímm
tteessttuu bbaalliissttiicckkéé rraakkeettyy..

»Jen s odstrašujícími údernými
schopnostmi, drtivou vojenskou
silou, kterou nikdo nezastaví,
můžeme zabránit válce, zajistit
bezpečnost země a kontrolovat
všechny hrozby a vydírání ze
strany imperialistů,« řekl Kim
podle Reuters. KLDR ve čtvrtek
vyzkoušela podle svého tvrzení
nový typ mezikontinentální balis-
tické střely (ICBM), na zkušební
odpal dohlížel osobně Kim Čong-
un. Šlo o první test mezikontinen-
tální střely KLDR od roku 2017.
Jižní Korea a Japonsko ve čtvrtek
uvedly, že střela dosáhla výšky
6200 kilometrů, dolétla do vzdá-
lenosti tisíc kilometrů a dopadla
do blízkosti japonských teritoriál-
ních vod. V neděli ale americká
a jihokorejská zpravodajská služ-
ba podle agentury Reuters napsa-
ly, že šlo možná o starší typ střely
Hwasong-15, a nikoli Hwasong-
17, jak ve čtvrtek sdělil Pchjong-
jang. ((aavvaa,, ččttkk))

ANKARA DOUFÁ, ŽE JEDNÁNÍ
POVEDOU K DLOUHODOBÉMU

PŘÍMĚŘÍ A VYTVOŘÍ
PODMÍNKY PRO MÍR.

DOHODA S GANGY
KRIMINALITU V ZEMI
NEODSTRANÍ, JEN JI

SNÍŽÍ NA OMEZENÝ ČAS.



Marocká vláda Sánchezův vstřícný
dopis samozřejmě přivítala a uvedla,
že je tím zažehnána diplomatická
krize se Španělskem. Ta vypukla loni
na jaře, když Maroko odvolalo svou
velvyslankyni ze Španělska poté, co
se dozvědělo, že španělská vláda
tajně umožnila hospitalizaci a léčbu
šéfa povstalecké Fronty Polisario
Ibráhíma Ghálího (72), jenž tehdy
vážně onemocněl COVID-19. Pobyt
v nemocnici se původně pod falešnou
identitou uskutečnil v severošpaněl-
ském Logroňu. Podle španělské
vlády dorazil do země v polovině
dubna »v kritickém stavu« a Madrid
ho proto přijal »z humanitárních
důvodů«. Fronta Polisario od 70. let
minulého století usiluje o samostat-
nost Západní Sahary a v roce 1991
uzavřela příměří s Marokem za pří-
slib referenda o sebeurčení, které se
ale dodnes nekonalo. Nařizuje ho
rezoluce OSN, která jeho uspořádání
uložila misi MINURSO. K uklidnění
diplomatické roztržky kvůli Ghálímu
nepomohla ani červencová změna ve
vedení španělského ministerstva
zahraničí. 

Nátlak z Rabatu
Kauza kolem léčení Ghálího loni

v květnu způsobila i hromadný pří-
chod migrantů do Ceuty, španělského
autonomního města v severní Africe,
které sousedí s Marokem. Během
dvou dnů tam tehdy připlulo podél
pobřeží z Maroka na 10 000 běženců,
protože jim v tom nijak nebránila

marocká pobřežní stráž. Rabat se
podle Španělska rozhodl použít tyto
migranty jako nástroj nátlaku. Po pár
dnech marocká stráž ostrahu hranice
opět zpřísnila a Španělsko tam
k ochraně hranice poslalo stovky
vojáků a policistů. Většinu migrantů
se poté podařilo vrátit, v Ceutě ale
i pak zůstalo na 1700 běženců včetně
tisícovky nezletilých.

Nevítaný výrok soudce
Loni v noci na 2. června Ghálí Špa-

nělsko opustil. Z Pamplony odletěl až
druhým letounem, které pro něj
poslalo Alžírsko. První vládní letoun
vyslaný Alžířany neměl podle špa-
nělského rozhlasu Antena 3 příslušná
povolení, a tak se nad Baleárskými
ostrovy musel otočit a vrátit. Na letiš-
tě doprovodila Ghálího podle ČTK
policie. Španělské ministerstvo
zahraničí předtím informovalo
marockou stranu, že Ghálí může
opustit zemi, protože španělský soud-
ce Santiago Pedraz neomezil jeho
pohyb. Ghálí totiž před odletem pro-
střednictvím videokonference vypo-
vídal před madridským soudem kvůli
dvěma stížnostem, které na něj poda-
li španělský blogger Fadel Breica
a nevládní organizace Saharská aso-
ciace pro ochranu lidských práv
(Asadedh). Vinili ho z genocidy
a zločinů proti lidskosti, jichž se
údajně měl jako dlouholetý lídr
povstalecké fronty dopustit bojem za
samostatnost Západní Sahary. Soud-
ce však po výpovědi oznámil, že

neshledal důvod pro uvalení vazby na
Ghálího ani pro odebrání jeho
cestovních dokladů. Pouze Ghálího
požádal, aby soudu sdělil místo
pobytu a telefon, na němž bude
k zastižení. Vazbu nenařídil, protože
předložené informace podle něj
nebyly dostatečné k tomu, aby se
mohl domnívat, že by Ghálí byl za
uváděné zločiny odpovědný. Maroku
se takový závěr vůbec nelíbil. Tímto

výrokem soudce roztržku jenom pro-
hloubil, usoudil tisk. 

Západní Sahara,
hlavní téma

Západní Sahara je už léta hlavním
tématem, jež kalí španělsko-marocké
vztahy. Bývala kolonií a posléze pro-
vincií Španělska, které se z území
stáhlo na základě dohody z roku 1975

s Marokem a Mauritánií. Mauritánie
se v roce 1979 nároků na území vzda-
la, a většinu oblasti tak ovládlo Maro-
ko. V roce 1976 ale vyhlásila Fronta
Polisario Saharskou arabskou demo-
kratickou republiku (SADR), která je
od roku 1982 členem Africké unie
(AU). OSN ani Evropská unie ji však
neuznávají. Ghálí je také od roku 2016
prezidentem SADR. Exilové hlavní
město SADR je v alžírském Tindúfu.

Ale vraťme se k současnému dění.
Premiér Sánchez v dopise marockému
králi napsal, že návrh Maroka z roku
2007 na autonomii Západní Sahary
pod marockou správou považuje za
»nejrealističtější« řešení letitého kon-
fliktu. Španělský ministr zahraničí
José Manuel Albares tento postoj
potvrdil a vyjádřil naději, že to nebude
mít vliv na vztahy s Alžírskem, které je
strategickým ekonomickým partnerem
Španělska v Africe a nyní i jeho klíčo-
vým dodavatelem plynu. Sánchezův
dopis kritizovalo vedle Podemos vede-
ní Fronty Polisario, které změnu posto-
je Madridu označilo za výsledek
»nátlaku a vydírání« ze strany Maroka.

Spokojený královský palác
Královský palác v marocké metro-

poli Rabatu postoj Pedra Sáncheze
natolik potěšil, že po deseti měsících
se marocká velvyslankyně, kterou
v květnu loňského roku povolala
marocká vláda na konzultace do vlas-
ti, do Madridu vrátila. Podle španěl-
ského tisku to znamená konec krize ve
vztazích mezi oběma zeměmi. Média
také informovala, že kvůli španělské-
mu prohlášení nyní povolalo do vlasti
svého velvyslance v Madridu Alžír-
sko, které dlouhodobě podporuje
nezávislost Západní Sahary, a proto
s postojem Sáncheze nemůže souhla-
sit. Alžír odsoudil »prudkou otočku«
Španělska v této otázce. ((aavvaa))

Colonna si ve věznici ve
francouzském Arles odpykával
doživotní trest za vraždu pre-
fekta Claudea Érignaca z roku
1998, vinu však vždycky
odmítal. Na začátku tohoto
měsíce ho pobodal a vážně
zranil spoluvězeň, útok roz-
poutal na Korsice rozsáhlé
protesty a nepokoje. Naciona-
listé tím projevovali i snahu
oslabit nadvládu Paříže. Po
třech týdnech v kómatu
v minulém týdnu v pondělí
večer Colonna zemřel. Jeho
rodina požádala o dodržování
smutku, který lidé respektova-
li. V ulicích korsických měst
se tvořily hloučky a v tichosti
na mrtvého vzpomínaly. Živel-
nější byly pochody středoško-
láků, kteří odmítli jít na vy-

učování a vydali se do ulic
Ajaccia nebo Bastie, píše
France info. Na titulní stránce
deníku Corse-Matin vyšel sní-
mek ženské ruky, která hladí
Colonnův portrét na plakátu.
Provázel ho stručný titulek:
Yvan Colonna je mrtev.

Jednání 
o větší autonomii

Francouzská vláda vyzvala
ke klidu a k dialogu. Její mluv-
čí Gabriel Attal také slíbil
vyšetření Colonnova napadení
a okolností, které k němu
vedly. Připustil »vážnou dys-
funkci« v systému francouz-
ské vězeňské správy. Zopako-
val i dřívější slib ministra vni-
tra Géralda Darmanina, že

v dubnu začnou jednání o větší
autonomii pro Korsiku, ale
trval na tom, že ostrov zůstane
i nadále součástí Francie,
uvedla podle ČTK stanice
France 24.

Od umírněných obyvatel
ostrova i od politiků zazněly
obavy, aby z odsouzeného
Colonny smrt neudělala
mučedníka a národního hrdinu.
Jenže to by Paříž musela zvolit
trochu jiný přístup. Expremiér
Manuel Valls, jenž byl v roce
1998 ministrem vnitra, uvedl,
že Colonnova smrt je sice
smutná, avšak nesmí se zapo-
mínat ani na vraždu prefekta
Claudea Érignaca a na jeho
rodinu. »Korsika prochází
krizí identity a v osobě Yvana
Colonny našla své ztělesnění,
svého mučedníka,« domnívá
se ale šedesátiletá Korsičanka
DDoommiinniiqquuee. »Bojím se, aby až
skončí truchlení, všechno
nevybuchlo.«

Odpovědnost státu
Útok na Colonnu zhoršil 

již hodně napjaté vztahy 

mezi korsickými nacionalisty
a ústřední vládou v Paříži. Os-
trov s historicky silným nacio-
nalistickým hnutím po řadě
násilných demonstrací a pro-
testů v souvislosti s Colonnou,
které si vyžádaly desítky zra-
něných, Darmanin v minulých

dnech navštívil. Uznal, že za
útok nese částečnou odpověd-
nost stát, který měl vězni zaji-
stit ochranu. Protestující mimo
jiné vinili francouzské úřady,
že Colonnu navzdory jeho
žádostem nepřevezly do vězni-
ce na Korsice. Přitom ministr

vnitra také prohlásil, že podle
jeho názoru je kabinet v Paříži
na ústupky a rozšíření autono-
mie Korsiky připraven. Je
otázkou, do jaké míry se
s návrhy z francouzské metro-
pole Korsičané spokojí.

((aavvaa))

ŠŠppaanněěllsskkýý pprreemmiiéérr PPeeddrroo SSáánncchheezz vv ddooppiissee mmaarroocckkéémmuu kkrráállii MMuuhhaammmmaa--
ddoovvii VVII.. ppooddppoořřiill jjaakkoo mmoožžnnéé řřeeššeenníí kkoonnfflliikkttuu MMaarrookkaa ss ppoovvssttaallccii zzee ZZááppaadd--
nníí SSaahhaarryy jjeejjíí aauuttoonnoommiiii ppoodd mmaarroocckkoouu sspprráávvoouu.. IInnffoorrmmoovvaallaa oo ttoomm mmííssttnníí
mmééddiiaa ss ttíímm,, žžee jjddee oo rraaddiikkáállnníí oobbrraatt.. VVllááddnníí kkooaalliiččnníí ppaarrttnneerr SSáánncchheezzoovvýýcchh
ssoocciiaalliissttůů,, rraaddiikkáállnněě lleevviiccoovváá ssttrraannaa PPooddeemmooss,, aallee ttrrvváá nnaa ppřřeeddcchhoozzíí ššppaanněěll--
sskkéé ppooddppoořřee rreeffeerreennddaa oo sseebbeeuurrččeenníí ZZááppaaddnníí SSaahhaarryy,, kktteerréé ppřřeeddppookkllááddáá
ii rreezzoolluuccee OOSSNN zz rrookkuu 11999911..

DDeenn ppoo ssmmrrttii ooddssoouuzzeennééhhoo kkoorrssiicckkééhhoo nnaacciioonnaalliissttyy YYvvaannaa
CCoolloonnnnyy ((6611)) ppaannoovvaall nnaa KKoorrssiiccee ppookkoojj.. BBeezz vvýýbbuuššnnééhhoo nnaappěě--
ttíí.. VV uulliiccíícchh ssee bběěhheemm nnooccii oobbjjeevviillyy oossllaavvuujjííccíí nnááppiissyy.. SScchhooddyy
ppřřeedd kkaatteeddrráálloouu vv mmeettrrooppoollii AAjjaacccciiuu ppookkrryyllyy ssvvííččkkyy,, vv ookkoollíí
vvlláállyy kkoorrssiicckkéé vvllaajjkkyy;; ssttřřeeddoošškkoollááccii ppoořřááddaallii vvzzppoommíínnkkoovvéé
ppoocchhooddyy.. PPoolliittiiccii ssee aallee bbáállii nnoovvýýcchh nnáássiillnnoossttíí,, kktteerréé pprrooppuukkllyy
nnaa oossttrroovvěě uužž ddvvaa ttýýddnnyy ppřřeedd CCoolllloonnoovvoouu ssmmrrttíí,, pprroottoo vvyyzzýývvaa--
llii kkee kklliidduu,, nnaappssaallaa ffrraannccoouuzzsskkáá mmééddiiaa..

Prudká otočka španělského premiéra

Krajně levicová strana Podemos, která má 300 tisíc členů a jejímž lídrem je
Pablo Iglesias (na snímku), se španělským premiérem nesouhlasí.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Napjaté vztahy mezi Paříží a Korsikou

Pohled na přístav korsického města Bastia FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg

Letoun, který Ibráhíma Ghálího odvezl ze španělské Pamplony do Alžírska. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Jeden z táborů pro uprchlíky ze Západní Sahary v alžírském Tindúfu, který je exilovým hlavním měs-
tem Saharské arabské demokratické republiky. V oblasti se utečenců zdržují desetitisíce.

FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg
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POČASÍ

DDNNEESS bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Ojedi-
něle, postupně místy déšť nebo přeháňky, zejména v severní polovině
území. Nejvyšší denní teploty 1122 aažž 1177 °°CC, na jižní Moravě kolem 
2200 °°CC, v 1000 m na horách kolem 1122 °°CC, na severu jen kolem 88 °°CC.
Slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť
nebo přeháňky, v jihovýchodní polovině území ojediněle bouřky. Od
severozápadu postupně v polohách nad 800 m srážky smíšené nebo
sněhové. Noční teploty 99 aažž 55 °°CC, na severozápadě a severu až 33 °°CC,
denní teploty od 55 °°CC na severu Čech do 1188 °°CC na jihu Moravy. Slabý
proměnlivý vítr do 44 mm//ss, postupně mírný severní vítr 22--66 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude zataženo, na většině území občas déšť nebo pře-
háňky, na severozápadě srážky jen místy. V polohách nad 800 m, od
severozápadu postupně nad 400 m srážky smíšené nebo sněhové.
Noční teploty 55 aažž 11 °°CC, na severozápadě až --11 °°CC a ojediněle tvorba
náledí, denní teploty 33 aažž 77 °°CC. Mírný severní vítr 33--77 mm//ss.

VV ppáátteekk bude zataženo, místy sněžení nebo sněhové přeháňky,
v polohách pod 300 m i srážky smíšené nebo dešťové. Noční teploty
22 aažž --22 °°CC, ojediněle tvorba náledí, denní teploty 22 aažž 66 °°CC. Čerstvý
severní až severovýchodní vítr 44--88 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Růžová vajíčka
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 6 vajec natvrdo, 2 lžíce majonézy, půl

lžíce kremžské hořčice, sůl, pepř, zelenou petrželku.
Na nálev: 250 ml octa, 1 nastrouhanou červenou řepu,
1 červenou cibuli, 1 lžičku cukru, 1 bobkový list,
špetku soli, 250 ml vody.

Suroviny na nálev vaříme asi 20 minut. Do vychlad-
lého nálevu vložíme oloupaná vejce a necháme je 
30 minut barvit. Obarvená vejce osušíme a rozkrojíme
na poloviny. Vyndáme žloutky a utřeme je s majonézou
a hořčicí, osolíme a opepříme. Podle chuti můžeme
přidat drobně nakrájenou červenou cibuli, nakládanou
papriku nebo okurku. Směsí naplníme poloviny vajec
a ozdobíme petrželkou. Dobrou chuť!

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouucc ((rreecceepptt čč.. 7744//2222))

Z HISTORIE

11883322 nar. JJuulliiuuss EEddvvaarrdd MMAAŘŘÁÁKK, český malíř –
krajinář a grafik (zemř. 8. 10. 1899)

11883377 nar. JJaakkuubb HHUUSSNNÍÍKK, český malíř a fotograf,
vynálezce světlotisku (zemř. 26. 2. 1916)

11990022 nar. MMaarrttiinn FFRRIIČČ, český filmový režisér,
scenárista a herec (zemř. 26. 8. 1968)

11992277 nar. JJoohhnn RRoobbeerrtt VVAANNEE, anglický farmako-
log a biochemik. Nobelova cena za lékařství
a fyziologii 1982 (zemř. 19. 11. 2004)

11998822 zemř. CCaarrll OORRFFFF,, německý skladatel,
muzikolog a hudební pedagog (nar. 10. 7.
1895) 

22001177 zemř. AAlleexxeejj AA.. AABBRRIIKKOOSSOOVV,, ruský fyzik.
Nobelova cena za fyziku 2003 (nar. 25. 6.
1928)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky IV (2/8). Britský seri-
ál (2015) 0099..5555 První republika II (12/13).
Osudy rodiny Valentů. Seriál 1100..5500 Úsměvy
Lubomíra Kostelky 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 GEN - Galerie elity národa: Jiří Bartoška.

Minulý týden oslavil 75. narozeniny (2017)
14.45 My všichni školou povinní (12/13).

Návrat. Pamětnický seriál (1984)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky IV (3/8).

Britský seriál (2015)
16.45 Cestománie.

Jordánsko: Hledání kořenů
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
1188..0000 UUddáálloossttii vv rreeggiioonneecchh
18.25 Kde domov můj? Vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..1100 BBaatthhoorryy.

Výpravný historický velkofilm režiséra
Juraje Jakubiska, který nabízí neotřelý
pohled osud legendární Čachtické paní,
hraběnky Alžběty Báthoryové

22.24 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
2222..2255 NNeevviinnnnéé llžžii.. DDrruuhhýý ddeecchh.

Každý má někdy důvod neříct pravdu
23.45 Komisař Moulin. Přechod pro chodce.

Francouzský kriminální cyklus (1999)
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. Ranní show České televize
0088..3300 Zázračná planeta: Špióni v přírodě (1/4).
Tropické oblasti 0099..2255 Zázraky lidského génia:
Velké zdi 1100..1155 Dějiny světa: Přežití (1/8) 1111..1100
Největší tankové bitvy: Yom Kippur
12.00 Tykve, dýně aneb Víme, co jíme?

Fenomén zájmu o biopotraviny 
a bioprodukty (2009)

12.20 Nedej se plus
12.45 Nedej se: Vysokorychlostní trápení
13.15 Válečné stroje: Vozidla, která osvobodila

Evropu. Britský dokumentární cyklus
14.05 Tajemství 2. sv. války: Merrillovi záš-

kodníci. Britský dokumentární cyklus
15.00 Království divočiny:

Kostarika - návrat do panenského lesa
(2/2). Slovinský dokument

15.25 Sto divů světa (13/13)
16.20 Zmrzlá planeta: Poslední panenská zem.

Dokument z kolekce BBC Earth
17.10 Sisi, císařovna na útěku.

Rakouský hraný dokument 
18.05 Kapské město. Francouzský dokument
19.00 Cyklotoulky. Paradiesroute
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 OOppeerraaccee CCoorrnneedd BBeeeeff.

Jean Reno jako špión a Christian
Clavier jako seriózní blb 
ve francouzské komedii (1990)

21.50 Budiž voda! Unikátní dokument
mapující vznik českého vynálezu

22.50 Letecké katastrofy: Mrazivá hrozba.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

23.35 Eva Braunová: Manželka Adolfa Hitlera.
Francouzský dokument

0000..3300 Nikotin 0011..2255 Hříšná duše II (7/8) 0022..0055 Cesty
víry: Koně ve službách církve 0022..3355 Před půlnocí 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping
0088..5555 Ulice (4236). Český seriál (2022) 0099..5555
Specialisté (159). Koláček Štěstí. Český krimi-
nální seriál (2022) 1100..5555 Na lovu. Kvíz 1111..5500
Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.30 Krok za krokem VII.

Sedmá řada amerického seriálu (1997) 
12.50 Doktoři z Počátků (31). Panenka vs.

sedmá velmoc. Seriál (2013) 
14.05 Mentalista III (12). Krvavá štvanice.

Třetí řada amerického krimi seriálu (2010) 
15.00 Kriminálka Las Vegas (16). Příliš tuhý

kořínek. Americký krimi seriál (2000) 
15.55 Kriminálka Las Vegas (17). Matčiny oči.

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

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.35 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4237). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((2211))..

Rozcestí kmenů Azua a Mao 
se konečně spojuje a Survivor se
pomalu ale jistě dostává do cílové
roviny. Pro naše hráče to ovšem tak
jednoduché rozhodně není. Nejprve 
je čeká bujará hostina, pak se ale 
ocitnou na společném ostrově.
V bitvě o 2 a půl milionu českých korun
bude teď každý hrát sám za sebe.

22.45 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.35 Kriminálka Las Vegas (16).

Příliš tuhý kořínek.
Americký krimi seriál (2000) 

0000..3300 Kriminálka Las Vegas (17).Matčiny oči 0011..2200
Mentalista III (12). Krvavá štvanice 0022..0000 Víkend 

0066..1155 M.A.S.H (205). Americký seriál (1972 –
1982) 0077..0000 Nový den 0088..1155 M.A.S.H (206)
0088..5500 M.A.S.H (207). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0099..2200 Linka (4). Filip s Jolanou
musí řešit velký případ sebevraha 1100..3300 Vysně-
ná krása. Osm příběhů, osm dechberoucích
proměn... 1111..3355 Walker, Texas Ranger IX (3).
Bílý buvol. Americký akční seriál (2000)
12.35 Jake a tlusťoch III (12). V tichu noci.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XII (23). Pátek třinác-

tého. Německý kriminální seriál (2017)
14.35 Námořní vyšetřovací služba IV (3).

Z kola ven. Americký krimiseriál (2006)
15.40 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((1166)).. Zachraňte Haďáka.

Celá zoo žije konfliktem Alberta
a Haďáka. Sid stojí za Albertem 
proti všem. Brázdovi nedá spát zpráva
o údajném zájemci na místo ředitele
zoo. Mezi Smíškovou a Pechovou 
dojde k hádce kvůli Bílkovskému.
Břéťa donutí Petra k zamyšlení 
nad jeho vztahem s Markétou.
Petr poprvé mluví s Lady X

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Uvádí Zdeněk Pohlreich 
0011..1100 LIKE HOUSE 3 0011..5500 LIKE HOUSE 3
NIGHT SHOW 0022..0055 Námořní vyšetřovací služ-
ba IV (3). Z kola ven 0033..0055 Jake a tlusťoch III
(12). V tichu noci 0044..0055 Policie Hamburk XII
(23). Pátek třináctého 0055..4400 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2288.. bbřřeezznnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,532
EMU euro 1 EUR 24,650
Maďarsko forint 100 HUF 6,589
Polsko zlotý 1 PLN 5,225
Švýcarsko frank 1 CHF 24,032
USA dolar 1 USD 22,485
V. Británie libra 1 GBP 29,475
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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 Rozho-
vory 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 kalen-
dáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Haja-
ja. Petra Hátlová: O skřítkovi Dundovi (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak
to vidí... 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování.
Michal Viewegh: Názory na vraždu (3/8) 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 (12/15) 1199..0000 Sedmé nebe
s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama. Jean-Claude Grumberg: K tobě, Země
zaslíbená 2200..5544 Karol Szymanowski: Písně princezny víly 2211..1155 Akademie. Petr
Kalina představuje ukrajinskou klasickou hudbu 2233..0000 Četba s hvězdičkou. John
Irving: Svět podle Garpa (29/31) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..2255 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
Záchranáři. tyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 1144..1100 Nebezpečné vztahy
live. Životní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 1155..0055 Nebez-
pečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist. Neuvěřitelné život-
ní 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..3355 Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír
Soukup v diskusním pořadu 2211..3300 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup
komentuje aktuální události 2222..0055 Duel Jaromíra Soukupa. Exkluzivní rozhovor s před-
ními politiky a osobnostmi 2222..3355 Poklad z půdy. Stará veteš mohou svému majiteli
vydělat! 2233..4400 Aréna Jaromíra Soukupa 0000..3355 Týden podle Jaromíra Soukupa 0011..1100
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 Vévoda

SVÁTEK MÁ DNES TAŤÁNA, ZÍTRA ARNOŠT, ERNEST

0055..5599 Dobré ráno.Ranní show České televize 0088..3300
Příběhy domů: Kouzelný život 0088..5500 Preludium. Jiři-
na Štěpničková v českém filmu (1941) 1100..1155 Kavár-
nička dříve narozených. S hosty O. Suchého (1994)
1111..1100 Morava tančí a zpívá (1972) 1111..2255 Magickou
krajinou: Za ukrytými poklady
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Chytrá vesnice
12.55 Putování za muzikou. Vrchovanka (2013)
13.25 Z Divadélka pod věží. Marie Rottrová 

ve skvělé společnosti! (1997)
14.20 5000 koncertů. Záznam jubilejního

koncertu Václava Neckáře a hostů
v pražské Lucerně (1986)

15.25 My Fair Lady. Muzikálové melodie
v Hudebního divadla v Karlíně (1972)

1155..3300 TTeenn zzáázzrraaččnnýý ddootteekk lláásskkyy.
Eduard Cupák a Ilona Svobodová
v hořké komedii o problémech manžel-
ství s velkým věkovým rozdílem (1988)

16.30 O poklad Anežky České. Soutěž (2002)
17.15 Návrat na Brideshead (11/11).

Znovu na Bridesheadu.
Britský romantický seriál (1981)

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

del, tím více legrace” vám představí
Pavel Zedníček s Alešem Ulmem řadu
osobností a jejich potomků v silvestrov-
ském speciálu slavné soutěže (1999)

20.50 Brněnská swingová kometa 
Gustav Brom. Koncert (2004)

21.40 Jarmark marnosti (1/7).
Britský seriál (2018)

2222..3300 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
22.40 Létající Čestmír (6/6). Poslední květina.

Komediální sci-fi seriál (1983)
23.30 Příběhy domů: Kouzelný život
23.45 Ztracené adresy. Libkovice
00.05 Sváteční slovo
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Ten zázračný dotek lásky

Jarmark marnosti FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

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

Tel. 222 897 320

UPOZORNĚNÍ
UUppoozzoorrňňuujjeemmee,, žžee pprrooddeejjnnaa kknniihh FFuuttuurraa 

jjee ooppěětt ootteevvřřeennaa.. 

Vydává FFUUTTUURRAA,, aa.. ss.., Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1. Šéfredaktor: RRoommaann
BBllaašškkoo.. Zástupce šéfredaktora: ZZbbyyššeekk KKuuppsskkýý.. Odpovědný vedoucí příloh:
PPeettrr KKoojjzzaarr.. Adresa redakce: Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1, tel.: ústřed-
na: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256, e-mail: halonoviny@halonoviny.cz.
Příjem inzerce: tel.: 222 897 320, e-mail: inzerce@futura.cz. Tiskne VVLLTTAAVVAA

LLAABBEE MMEEDDIIAA aa.. ss.. Rozšiřuje společnost holding PNS. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele PNS,
správu kmene zajišťuje Česká pošta. Příjem objednávek a reklamace – tel.: 222 897 320 nebo 800 300 302. Smluvní
vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Nevyžádané
rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí a nehonorují. MK ČR E 5828, ISSN 1210-1494. Neoznačené materiály jsou
převzaty ze servisu ČTK.

HHaallóó nnoovviinnyy vvyycchháázzeejjíí ddeennnněě kkrroomměě nneedděěllee,, jjssoouu ddiissttrriibbuuoovváánnyy ppoo cceelléémm úúzzeemmíí ČČRR..



Jako každý rok i letos na jaře proběhne celorepubliková
akce Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým dnem
v roce 2022 je sobota 2. dubna. Úklidy ale probíhají průběž-
ně během celého roku. Své zkušenosti s nimi mají pražští
mladí komunisté, kteří organizují úklidové brigády pravi-
delně. Místopředseda Krajského výboru zodpovědný za
práci s mládeží Praha LLuubboošš PPeettřřííččeekk dodává: Již pátým
rokem pomáhám organizovat Ukliďme Česko u nás na
Praze 13. První roky se odpadky počítaly na stovky kilogra-
mů, někdy i přes tunu odpadků. Každý rok jich sice ubývá,
někdy však v houštinách objevíte opravdu nečekané pokla-
dy – lustr, pneumatiku nebo třeba odkapávač na nádobí.
Pevně ale věřím, že tato dobrovolnická aktivita má, kromě
fyzického úklidu, také výchovný účinek. Zaregistrovat
svoje úklidy, případně se připojit k již naplánovaným úkli-
dům můžete na webu uklidmecesko.cz. ((pppp))

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv LLuubbooššee PPEETTŘŘÍÍČČKKAA

Dne 30. března 1968 byl prezidentem Československé socialistické republiky
zvolen Ludvík Svoboda. Stalo se tak po abdikaci Antonína Novotného, a to na návrh
vedoucího tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, který se opíral o návrh Svazu
protifašistických bojovníků. Ludvík Svoboda byl v tajné volbě zvolen 282 hlasy
z 288. Po zvolení symbolicky položil květiny na hroby prezidentů T. G. Masaryka
a Edvarda Beneše i Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého. Úctu vzdal také
legionářům první světové války a bojovníkům druhé světové války. Po zvolení Lud-
víka Svobody prezidentem se první dámou stala jeho manželka Irena Svobodová -
statečná žena, která prošla útrapami druhé světové války, kdy byla nucena se s dce-
rou Zoe skrývat. O prvorozeného syna Miroslava manželé Svobodovi přišli nadob-
ro, když jej nacisté popravili v koncentračním táboře Mauthausen za účast v protifa-
šistickém odboji. Ludvík Svoboda i jeho žena Irena byli velice oblíbení nejen mezi
zaměstnanci Hradu, ale doslova je miloval celý národ. Nezřídka tak tvář armádního
generála a prezidenta Ludvíka Svobody plnila přední strany různých titulů napříč
všemi žánry. ((pppp))

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
minulý týden jsme si s rodinou dopřáli jarní dovolenou.

Měli jsme štěstí. Příroda pod Kralickým Sněžníkem se
právě probouzela ze zimního spánku. Vršky kopců byly
stále ještě pocukrované třpytivým sněhem, ale v pangejtech
údolí už kvetl první podběl, soupeřící s jarním sluncem
o nejzářivější žlutou barvu. My jsme tak mohli začátek
týdne strávit dováděním na sněhu a jeho druhou část výle-
ty po Staroměstském opevnění. Člověk se při nich neubrá-
ní polemizování nad věčnou otázkou, zda se tehdejší mladá

republika měla bránit německé rozpínavosti nebo zda by takové rozhodnutí přines-
lo našemu lidu neúměrné ztráty. Zůstali jsme jako národ zlomení a ponížení? Nebo
jsme si srdcervoucí vydání pohraničí dokázali kompenzovat následným odbojem?
O jeho podstatné části – komunistickém odboji – se dozvíte víc v dnešním speciál-
ním dvoustránkovém textu. 

Vize mladých ale opět není jen o minulosti. Střízlivý pohled na souvislosti udá-
lostí na Ukrajině nám nabízí mladý umělec a pedagog Dominik Forman, se kterým
jsme nedávno přinesli rozhovor. O válečné propagandě, která s tématem souvisí,
pak píše pravidelný dopisovatel z Mostu Pavel Mrštík. A když už je zmínka o mani-
pulaci veřejným míněním, nedá mi to, ale musím se vrátit k prohlášení Opery
Národního divadla, která minulý týden ukončila inscenaci Petra Iljiče Čajkovského
Střevíčky. Důvodem je podle uměleckého ředitele nevhodný historický kontext hry,
který údajně vyznívá jako putinovská propaganda! A tak, než nám tito šiřitelé prav-
dy a lásky zakážou i další civilizovanou kulturu nebo rovnou začnou pálit knihy,
dovolte mi zvěčnit na stránkách jednoho z posledních ostrovů svobody slova krát-
kou lyrickou báseň naděje ruské literatury Michaila Jurjeviče Lermontova, který
byl zabit v souboji v pouhých 26 letech, a nemohl tak naplno rozvinout svůj talent.
Plachta: Bělá se plachta osamělá / v modravé páře nad mořem… / Co hledá
v dálce? Kam by chtěla? /Proč opouští svou rodnou zem? / Vlny si hrají, vítr svistí
/a stožár skřípe bolestí… / Ach běda, nejde hledat štěstí, / a neutíká ze štěstí! / Pod
ní lesk blankytného moře / a nad ní zlatý slunce svit… / Ona si vzpurně žádá bouře,
/ jako by v bouřích jen – byl klid.

Víte, jednou přijde den, kdy na Ukrajině utichnou zbraně. Svět už sice nebude stej-
ný, ale jen těžko se budeme my, naše děti a vnoučata navěky tvářit, že Rusko neexis-
tuje a nikdy neexistovalo. Bude potřeba hledat cestu k usmíření mezi národy. Bude
potřeba posilovat spolupráci a světový mír. Zní to možná jako klišé. Možná jako nere-
álný požadavek. Tím spíš, v jak silných emocích se teď celý svět zmítá. Ale ten čas
přijde. A bude to právě kultura, a to i ta ruská, která sehraje významnou roli v přibli-
žování dnes na smrt znepřátelených států a národů. Nenechme si jí vzít jen proto, že
nám to dnes tak přikazují. Protože už Heinrich Heine věděl, že Tam, kde se pálí knihy,
se na konec pálí i lidé. Je naší povinností to nedopustit. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

Nepodléhejme válečné propagandě
Česká mediální scéna tváří v tvář válečnému konfliktu ztrati-

la i ty poslední zbytky serióznosti a objektivity, které ji ještě
zbyly. Pokud se dnes podíváte na naše mainstreamové zpravo-
dajství, zpravidla se nedozvíte, jaký je reálný stav, ale dostane-
te šokující nepotvrzené zprávy (zpravidla většinou do několika
dnů vyvrácené), emoce, které mají umocnit vaše vnímání celé-
ho konfliktu, a především, co byste si o tom všem měli myslet.
Tato totální rezignace na základy slušné žurnalistiky se projevu-
je totální odevzdaností ukrajinské válečné propagandě. Nechá-
pejte mě špatně, nechci ukrajinskou stranu v tomto boji, který
se vede i na poli informační války, nijak hanit. Je zcela pocho-
pitelné a přirozené, že když jsou dvě země v konfliktu, že se
budou snažit co nejvíce zhanobit svého protivníka, podpořit
morálku obyvatelstva i armády, popřípadě celý konflikt ospra-
vedlnit. To, co je pro mě nepochopitelné, je jednostranné přebí-
rání propagandy, a navíc pouze z jedné strany. Víte, já bych se
třeba rád podíval na zprávy, abych se o té situaci na východě
dozvěděl více, abych věděl, jaká je reálná situace, jak se vyví-
její mírové rozhovory, na co se případně připravit z pozice člo-
věka žijícího poměrně nedaleko celého konfliktu. Místo toho
mi naše zpravodajství servíruje dramatické znělky se spoustou
propagandy a říká mi, co si mám myslet.

To nás přivádí k dalšímu, z tohoto plynoucímu problému.
Naše média již za své předchozí neobjektivní působení za
poslední roky ztratila důvěru u podstatné části české populace.
I přes bezprecedentní informační blokádu zakázáním několika
alternativních webových stránek (která tuto nedůvěru mnohdy
ještě prohloubila) se sem přece jen některé »zaručené« zprávy
o reálném stavu věcí dostávají. A zde se dostáváme k druhé stra-
ně konfliktu, k ruské propagandě. Nedělejme si iluze, Rusové
vedou informační válku stejně jako Ukrajinci. A spousta čes-
kých občanů těmto zprávám a narativům věří, stejně jako jiní
věří oficiálním médiím. Toto je pro naši malou zemi velmi
nebezpečné a vytváří podhoubí celospolečenské krize rozdělení
společnosti, kterou jsme tu neměli celá desetiletí.

Pokud se na něčem politicky neshodneme, můžeme se o tom
pobavit, diskutovat a alespoň se pokusit najít společnou řeč.
Pokud se však neshodneme ani na objektivním posouzení reali-
ty, tak máme problém. A padá to především na svědomí českým
médiím, která informují neobjektivně a místo zpráv šíří ve spo-
lečnosti nenávist a rozdělují tento národ. Chtěl bych apelovat na
všechny, aby nepodléhali válečné propagandě, a to ani z jedné
strany. Nepřijímejme narativy, že jde o speciální operaci s cílem
»denacifikace« Ukrajiny, ani že jsme ve válce a Ukrajina boju-

je za náš demokratický svět. Ani jedno
není pravda. Zachovejme proto chlad-
nou hlavu, nepodléhejme tlakům pro-
pagandy a nenávisti. My nejsme ve
válečném stavu (a snad ani nebude-
me), na naše města nedopadají bomby
a naši vojáci a civilisté neumírají
v tomto konfliktu. Jsme bezpečná
země. Máme-li možnost pomoci
lidem utíkajícím před válkou, učiňme
tak. Jsou to lidé, kteří za nic nemohou.
Stejně tak jako Ruská menšina, která
se v naší zemi ze dne na den ocitla
v nezáviděníhodné pozici. Nezbývá
nám než doufat, že mírové rozhovory
budou úspěšné a již brzy bude na
Ukrajině opět mír. Pochybnosti
a nařčení z válečných zločinů z obou
stran budou jednou prošetřeny a my se
dozvíme pravdu. Do té doby mysleme
na to, že nic není černobílé, nepodlé-
hejme tlakům a nešiřme kolem sebe
zbytečně nenávist.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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na úterý VIZE mladých
HRANICA 

RRatuj, matka Zem 
UU každej hranice 
SStrany dve sú 
KKreslené dve čiary 
OOči dve na tvári 

AA tiež dve uši 

UUši dvoch strán 
KKaždý hlása svoje 
RRázne, tvrdo, sám 
AA stoja proti sebe 
JJak dve mocné skaly 
II balvan spoločný 
NNa oboch sa valí 
AAkoby by nebolo dňa.

CCelkom nedávno, keď 
HHrdo spolu stáli 
CCelkom ako sestry 
EEšte pamätá sa národ 
MMnoho národov 
EEj, ešte nezabudol ľud 

MMájové rána jari 
IIhrajúce sa slnko v lani 
EEch, ešte je toľko dôvodov 
RRuky si podať, v mieri znova žiť! 

RRaaddkkaa GGRREEČČNNÁÁ

Vzhůru do boje
s odpadky!
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Když jde o odkaz Rudé armády
v kontextu československé historie,
dochází ve veřejném prostoru k asi
nejbláznivější politické shodě, kte-
rou si jen dokážeme představit.
Shodnou se totiž ti nejrusofobnější
čeští liberálové a oficiální ruská
propaganda. Také vám to připadá
neuvěřitelné? Přitom je to tak.
Podle české liberální pravice je
současné Rusko a jeho armáda
jakýmsi pokračovatelem Sovětské-
ho svazu a Rudé armády nebo
později Sovětské armády. A tedy

pomníky a další připomínky osvobození Československa jenom
pomáhají současné ruské propagandě a je třeba je odstranit, zakrýt
a schovat. Ruská propaganda v podstatě tvrdí to samé, tedy bez toho
odstraňování pomníků. Snaží se současné imperialistické manévry
napasovat na slavnou historii rudoarmějců, kteří osvobodili Evropu
od fašismu. Dokonce od některých z nich slyšíme takové drzosti, že
ten kdo kritizuje současné Rusko a jeho militaristické choutky, je
vlastně fašista, protože je tu přece Rudá armáda a osvobození. Pro
nás, české komunisty, by měly být oba dva tyto postoje srovnatelně
odsouzeníhodné. Rudá armáda byla armádou, která na svých bed-
rech nesla obranu socialistické revoluce. To se o současné ruské
armádě opravdu říct nedá. Dále to byla armáda, která byla postave-
na na ideálech internacionalismu. Bojovali v ní Rusové, Ukrajinci,
Bělorusové, Poláci, Češi, Srbové, Litevci, Lotyši, Estonci, Gruzínci,
Arméni, Čečenci, Mongolové, Kalmykové, Kazaši, Tataři, Ázer-
bájdžánci, Uzbeci, Tádžikové, Turkmeni, Kyrgyzové, Baškirové
a Židé. Historie nám ukázala, že internacionalismus a spolupráce
dokažou porazit fašistické živly. To, že se česká pravice i ruský
establishment pokoušejí udělat ze sovětského internacionalismu
ruský imperialismus je nejodpornější lež. Nenechme si odkaz Rudé
armády nikým ukrást a v dnešních nelehkých časech si připomínej-
me hrdiny všech národností, kteří bojovali a umírali pod rudým pra-
porem za to, abychom my dnes mohli žít.

Mým národům
Jako dopisovateli Haló novin je mi

občas avizováno, že bych se mohl zamě-
řit na jubilea historických osobností
nebo příležitosti dějepisných zvratných
milníků.

Velebení a ctění historie je důležitým
pojítkem. Vlastně je to národním atribu-
tem, díky kterému je udržována národní
svébytnost, hrdost a pospolitost. Otáz-
kou je, nakolik je pojetí národa dnes už
přežitkem. Vzdělaní lidé vědí, že prole-
tariát se zprvu také formoval na naciona-
listických ideích a že utvářet národ bez
socialismu později taktéž možné nebylo.
Mluvit o něčem národním je však dnes
přijímáno s pejorativním nádechem
a s despektem. Ostatně i nacionalismus
už je mimo akademickou půdu téměř
sprosté slovo a vlastenectví se dnes
nenosí. Maximálně tak ještě nějaký ten
patriotismus. A ideálně jen ryze lokální
či pivní. Jakoby šlo o něco archaického,
zastaralého, zapšklého. A možná to tak
skutečně je.

V rámci postmodernismu a neoglo-
bálního nonkonformismu hraje národ-
nostní hledisko už převážně roli jen
jakéhosi identifikačního pojítka během
národně osvobozeneckých bojů. A nebo
při vzedmuté vlně antistátních a antiim-
perialistických živlů (viz. např. Basko-
vé, Katalánci, Hispánci, Kurdové,
Arméni a další »minority« hodné
respektu a úcty). Já osobně nejsem ni-
kterak obzvláště hrdý na svoji národní
příslušnost. Nijak jsem se na tom nepo-
dílel a ani to nemohu potenciálně moc
ovlivnit. Dle nové a moderní (postmar-

xistické) levice mám být jako libertari-
án nikoliv národní, ale internacionální.
Jenže internacionální neznamená ve své
podstatě nenárodní či odnárodněný, jak
je často parafrázováno a vykládáno. Ale

značí to podstatu (inter)mezi-národní.
Každý národ si s sebou nese jistá men-
tální strukturální specifika, která byla
utvářena četnými generacemi stovky
let. To je neoddiskutovatelný fakt. Kdo
se často setkává s »cizinci«, ten ví.
Hlavním cílem je solidarita. Jako míro-
ví lidé se musíme vzájemně obohaco-
vat. To dobré a přínosné kopírovat, pře-

bírat. Inspirovat se. Přemýšlet. Hledat
konsensus. Neodsuzovat, ale poznávat.
Byť vlastenectví a nacionalismus okra-
jových (mnohdy utlačovaných) skupin
jako cestu ke svobodě vehementně

neprosazuji, tak proti němu ni-
kterak nebrojím. Neboť je mi sym-
patický a nic stmelujícího mimo
socialismus či víru jsem zatím
nebyl s to objevit. Nechávám ho
tedy dýchat a žít. Nehasím, co mě
nepálí. Vím, že to unifikaci levice
moc nejde na mlýn a třeba ani
neprospívá, ale to je snad i dobře.
Neboť individuality jsou různé
a diverzifikace byla vždy konstruk-
tivně přínosná. Nejsme šedou
masou. Ta se dá pak totiž lehce
ovládat. To, že něco ztrácí vliv,
neznamená, že je to špatné nebo
odsouzeníhodné. Pokud jsou lidé
mírumilovní, tolerantní a respektu-
jící (neméně pak sociálně/socialis-
ticky orientovaní), tak si svoji
identitu jako svorné pojítko na
národovectví klidně postavit
mohou, domnívám se. I já si
z české historie beru inspiraci díky
slavným úsekům, periodám či vel-

kým osobnostem našich dějin. Jejich
výčet nechám na srdíčku a rozmyslu
každého z vás.

Zamyšlení proto ukončím mottem
mých oblíbených levicových skinheads
v podání britských Redskins (svého času
členové Socialist Workers Party): Take
no leaders, only inspiration! A o tom to
přesně je. PPeettrr BBAARRDD

Válka na Ukrajině přináší mnoho problema-
tických rovin. Předně je to utrpení obyčejných
lidí. Válku je třeba odsoudit, stejně jako Ruský
útok na Ukrajinu. Kromě truchlení nad oběťmi
je třeba také nepodlehnout ztrátě nervů
a nepřestat přemýšlet.

Mediální obraz války 
jako posttraumatický šok

Jedna z nejvíce zarážejících věcí je způsob,
jakým se média pokoušejí vysvětlit příčiny rus-
kého jednání. Události jsou chápány jako pří-
běh šíleného diktátora, kterému zčistajasna pře-
skočilo tak, že se rozhodl bezdůvodně napad-
nout sousední zemi. Obnovuje se reganovský
mýtus, ve kterém bojuje dobrý a hodný Západ
s východní Říší zla. Takový výklad ovšem pro-
zrazuje více pravdy o nás samotných než
o věcech, které se snaží vysvětlit.

Banální interpretaci událostí lze vyložit jako
reakci na posttraumatický šok, který utrpěla
západní společnost. Je důsledkem rány, která
zapříčiňuje rozpad ideologické pozice liberál-
ních elit a potlačuje hrůzu z vyrovnání se se
skutečným stavem věcí, což dokazuje neocho-
ta racionalizovat debatu a zasadit ji do širších
geopolitických a historických souvislostí.

Rozpad západní identity pramení ze skuteč-
nosti, že neměnnost globálního poměru sil,
o kterou liberální výklad světa opírá svoje
sebevědomí, je u konce. Představa ofenzivních
expanzí západního kapitálu obhajovaných ide-
ologií lidských práv, tedy šíření tzv. kapitalis-
tických revolucí, ztrácí půdu pod nohama stej-
ně jako myšlenka, že v jádru je přece každý
obyvatel planety Země Američan toužící po
liberální demokracii, hamburgerech a Coca
cole. Snaha obnovit studenoválečný mýtus
boje dobra se zlem působí jako reakce hysteri-
ka, který si nechce přiznat pravdu, protože je
až příliš zdrcující.

Geopolitické a ekonomické 
souvislosti 

Ruská akce potvrdila sesazení Spojených
států z velmocenského trůnu, na kterém je stří-
dá Čína. Tato situace bude mít špatné důsled-
ky pro Evropu, která tím přichází o možnost
větší emancipace od USA prosazováním tzv.
»politiky všech azimutů«, jež by jí umožnila
hospodářský a politický vzestup a větší míru
samostatnosti na globálním poli. Na světové
šachovnici je vítězem Čína, která díky kon-
fliktu mezi Západem a Ruskem upevní svoji
roli hospodářské, politické a vojenské velmoci
číslo jedna. Rusko ukázalo, že je dobrým
žákem Západu a své zájmy stejně jako USA
dokáže prosazovat i válčením. Evropa je jed-
noznačným poraženým, protože v současném

konfliktu plní funkci morálního, tedy ideolo-
gického beranidla USA. Sankce, které bude
Evropa proti Rusku pod tlakem stupňovat, tak
nakonec nejvíce zasáhnou ji samotnou,
respektive střední a nižší třídy její východní
části, zatímco Spojené státy a Ruská federace
budou dál rozvíjet obchodní vztahy. Nic na
tom nezmění ani symbolický odchod někte-
rých amerických firem z ruského trhu, které
jsou motivovány především vlastním marke-
tingovým obrazem na Západě. Přece jen
nesmíme nikdy zapomínat, že v kapitalismu je
byznys vždy na prvním místě a morální stano-
viska pracují v jeho zájmu. Fakticky nejhůř
z tábora poražených dopadne Evropa východ-
ní, tedy i Česká republika. 

Je potřeba pomáhat obětem války a podpo-
rovat vlnu solidarity s uprchlíky, kteří prchají
z oblastí zasažených bojem. Kdo ale vyřeší
důsledky, které budou pro obyčejné občany
těžké, až katastrofální? Pracující střední
a nižší třídy se stanou ještě levnějšími pracov-
ními silami, neboť vlna uprchlíků vytvoří laci-
nou konkurenci na trhu práce nejen v dělnic-
kých, ale i v kvalifikovaných profesích, na což
se čeští i západní oligarchové těší. Lobby byz-
nysu, která ruku v ruce s vládami ČR a jiných
států vytváří velkorysá prouprchlická opatře-
ní, má svoje obchodní zájmy, které nepramení
z potřeby ukojit humanistické touhy. Náklady
za štědrost neponesou miliardáři, ale jako
obvykle obyčejní pracující lidé, a to jak
tuzemští občané, tak nakonec i přistěhovalci,
kteří budou na periferii Západu sloužit
v německých montovnách jako vazalové ame-
rických vazalů. Propad do chudoby kromě
inflace a bytové krize umocňuje zdražování
cen energií, pohonných hmot a potravin, které
bude obhajováno nutností odstřihnout se od
závislosti na levných nerostných surovinách
z Ruska, jež budou nahrazeny drahými a méně
kvalitními ze Západu. Při všech těchto souvis-
lostech je třeba se ptát, proč český občan pobí-
rá v zaslíbené Evropské unii za stejnou práci
o dvě třetiny nižší mzdu než jeho německý
kolega i přes to, že ceny potravin a dalších
životních nákladů včetně bydlení jsou u nás
dokonce dražší než v Německu? Evidentně je
načase namísto snižování ceny práce rozšiřo-
váním nových držav aplikovat proces dekolo-
nizace na samotný střed EU.    

Omezení svobody a demokracie
Skandální rovinou současného dění je zne-

užití válečného stavu v cizím státě k omezení
demokratických svobod v naší zemi. Neracio-
nální obraz současné situace vylíčen jako boj
dobra se zlem za prvé vytváří alibi české vládě
pro obhajobu zchudnutí obyvatelstva. Za
druhé slouží k zavádění represivních opatření,
která budou stále více omezovat demokratická

práva. Stačí se poučit z historie Západu. Když
byl 11. září 2001 spáchán fundamentálními
islamisty teroristický útok na USA, tato
katastrofa posloužila Bushově administrativě
ve vytvoření podobného narativu války dobra
se zlem, který umožňoval omezení soukromí
a práv amerických občanů, zatýkání bez důka-
zů atd. Kvůli vystupňované hysterii, které čer-
nobílé vidění světa rozpoutalo, zažíváme útok
na svobodu projevu, jež nemá po listopadu
1989 obdobu. Jsme vydíráni mediálně pokři-
veným výkladem událostí, že i Česká republi-
ka je už také ve válce, a proto je legitimní pro-
sazovat opatření, která mrzačí v dobách míru
tolerovaná demokratická práva. 

Jsme opravdu MY lepší než ONI?
Takové vepsání ideologických souřadnic do

současné reality ovšem vynucuje zastávat
jediné správné stanovisko. Kdo není na straně
dobra, je apriori podezřelý z podpory Putino-
va režimu a jeho invaze. Ruší se koncerty
a přednášky, vypínají se nepohodlné infor-
mační kanály, zatýkají se lidé, a to vše za
mohutného potlesku těch, kteří na liberálních
hodnotách svobody, jakožto i svobody proje-
vu, donedávna stavěli svoji názorovou integri-
tu. Naše společnost je zřejmě odsouzena
k znovuprožití 50. let, tentokrát však na druhé
straně barikády, v duchu mccarthismu. Nezbý-
vá než souhlasit s otevřeným dopisem Miro-
slava Macka předsedovi vlády Fialovi, ve kte-
rém poukazuje na skutečnost, že svoboda
slova je nedělitelná – buď je, a nebo není. Je
ironií, že smrtelnou ránu liberální utopii zasa-
zují ti, kteří v jejím jménu získali politickou
moc. 

Narativ války dobra se zlem slouží velmi
dobře k zakrývání problémů Západu, a tak pří-
slovečné zametání před vlastním prahem není
na pořadu dne. Zapomínáme, kolik útočných
válek vedly od 90. let USA, mažeme z naší
mediální paměti bohatou historii represivních
zásahů proti demonstrantům, která by vydala
dlouhý seznam od protestů proti MMF a Svě-
tové bance přes hnutí žlutých vest ve Francii
až po protesty proti covidovým opatřením na
různých místech Západu. Nechceme si při-
znat, že někdy si brutalita zásahů proti aktivis-
tům na Západě v ničem nezadá s tou východ-
ní.

Z mediální paměti rychle vymizely obrazy
ozbrojeného davu drancující washingtonský
Kapitol, při kterých i několik lidí přišlo
o život. Jeho motivací bylo zvrátit výsledky
prezidentských voleb, které podle průzkumů
veřejného mínění zhruba třetina Američanů
považuje za podvržené. Co nám to jen připo-
míná? Jeden ze stěžejních principů demokra-
cie je přece uznání politické porážky a vítěz-
ství protistrany.

Odmítnout volbu a postavit 
se za mír!

Černobílé vidění světa, které je dnes adorová-
no jakožto jediný správný morální postoj, také
falšuje vidění ukrajinského státu jako výkladní
skříně demokracie a suverénní země, která si
svobodně zvolila směřování do náruče západní-
ho dobra. Předstírání, že paramilitární organi-
zace s nacistickou symbolikou likvidující od
majdanského převratu nepohodlnou politickou
opozici a šikanující národnostní menšiny, jsou
pouze výplodem Putinova šílenství, již vykazu-
je známky fanatického popírání faktů v táboře
dobra. Stejně jako zavírání očí nad eliminací
ukrajinské levicové opozice, která v těchto
dnech vrcholí zakazováním levicových a socia-
listických politických stran, a dokonce mizením
některých jejich představitelů. 

Je proto potřeba nenechat se vydírat volbou
mezi putinovským Ruskem a nacionálně šovi-
nistickou Ukrajinou a zastávat pozici míru,
pozici proti válce, proti posílání zbraní do váleč-
ného konfliktu, a především proti jeho eskalaci.
Také je třeba odmítnout vyděračskou rétoriku
oběti, která se musí bránit do poslední kapky
ukrajinské krve, a pokud Západ není ochoten
vojensky pomoci, sám má na rukou tuto krev.

Ať se nám to líbí nebo ne, blouznění o geno-
cidě, kterým se ukrajinský prezident Zelen-
skyj snaží vojensky zatáhnout Západ do třetí
světové války, jsou opravdu z říše špatných
snů. Je ironií, že zrovna v těchto dnech zemře-
la Madeleine Albrightová. Celý svět si tak
může připomenout jednu z hlavních šiřitelek
západního dobra, pro kterou smrt půl milionu
dětí způsobenou embargem uvaleným na Irák
byla daň, jež údajně »stála za to«. K tomu při-
dejme »humanitární« vraždění civilistů
v Jugoslávii, včetně žen a dětí, a vidíme, že
Západ si civilními oběťmi svých speciálních
vojenských operací nikdy příliš hlavu nelámal.

Prodlužování válečného konfliktu kvůli
nacionalisticky šovinistické představě, že je
možné obnovit územní celistvost Ukrajiny
včetně Krymu a Donbasu, jehož obyvatelé
stojí dobrovolně na straně Ruska, stojí nejen
denně zbytečně zmařené lidské životy. Nesmí-
me zapomínat na prostý fakt, že ve válce vždy
na obou stranách umírají obyčejní lidé za
zájmy mocných, kteří v ní své životy nenasa-
zují, naopak se na ni obohacují. Také víme
velmi dobře, že války nejsou překážkou, ale
podmínkou pro chod kapitalistické ekonomi-
ky. Šovinistické mýty nebo mýty o dobru a zlu
slouží jako ideologická zástěrka, přece jen oli-
garchové vládnou na obou stranách barikády.
Okamžité složení zbraní a vyjednání střízlivé-
ho kompromisu ve prospěch všech obyvatel
Ukrajiny je tak jediným rozumným řešením.

DDoommiinniikk FFOORRMMAANN

Válka na Ukrajině v souvislostech
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Komunistický odboj jako boj za sociální revoluci
JJaarrnníí ddnnyy ppřřiinnááššeejjíí ddoo kkrraajjiinnyy rroozzttooddiivv--

nnéé bbaarrvvyy pprrvvnníícchh kkvvííttkkůů nnaarrcciisseekk,, ppeettrrkkllíí--
ččůů,, ttuulliippáánnůů aa kkrrookkuussůů.. SSppoolluu ss nniimmii
ppoossttuuppnněě rroozzkkvvééttaajjíí ppoommnnííččkkyy ttaakk,, jjaakk ssee
ppřřeess nnaaššii vvllaasstt vv jjaarrnníícchh ddnneecchh rrookkuu 11994455
vvaalliillaa vvllnnaa ssvvoobbooddyy nnaa ppřřiillbbáácchh vvoojjáákkůů
RRuuddéé aarrmmááddyy.. MMííssttaa mmaallýýcchh ššaarrvváátteekk
ii vveellkkýýcchh bboojjůů zzůůssttáávvaajjíí vv nnaaššíí hhiissttoorriicckkéé
ppaamměěttii,, lleecckkddee ppooddeeppřřeennaa pprráávvěě mmoožžnnoossttíí
zzaappáálliitt ssvvííččkkuu uu pprroossttééhhoo hhrroobbuu nneebboo
ppoommnnííkkuu.. NNeebbyyllaa ttoo aallee jjeenn RRuuddáá aarrmmááddaa,,
kkddoo ssee ppooddíílleell nnaa oossvvoobboozzeenníí ČČeesskkoosslloo--
vveennsskkaa.. PPooddssttaattnnoouu úúlloohhuu sseehhrrááll ii ddoommááccíí
kkoommuunniissttiicckkýý ooddbboojj.. JJeehhoo úúlloohhoouu vvššaakk
nneebbyylloo ppoouuzzee ppoommooccii ppoorráážžccee nnaacciissmmuu,,
aallee ppřřiipprraavviitt ppooddmmíínnkkyy pprroo ttoo,, aabbyy ssee ppoo
vváállccee nneevvrrááttiill ddoo ČČeesskkoosslloovveennsskkaa kkaappiittaa--
lliissttiicckkýý ssyyssttéémm zzaalloožžeennýý nnaa vvyykkoořřiissťťoovváánníí
pprraaccuujjííccíícchh.. SS oobběěmmaa úúkkoollyy ssee tteehhddeejjššíí
kkoommuunniissttéé ppooppaassoovvaallii ssee ccttíí.. 

Československý komunistický odboj,
a především partyzánské hnutí zažilo
období nekritické glorifikace i strmý pád
do zapomnění. Oboje jistě neprávem.
Poúnorová propaganda zneužila obraz
partyzánského hnutí, připsala mu nepři-
měřené zásluhy, zamlčela diskutabilní
i vyloženě negativní dopady jeho působe-
ní a vystavěla mu nesmrtelný pomník.
Tím ale udělala samotnému hnutí medvě-
dí službu. Po »sametové« kontrarevoluci
se na veškeré modly předchozího režimu
začalo pohlížet s odporem a nepřiměře-
nou přísností. Ačkoliv by jistá míra kon-
struktivní kritiky byla jistě namístě, sou-
časná argumentace staví na představě par-
tyzánů jako příživníků, divokých násilní-
ků a hazardérů se životy prostých lidí,
kteří v touze po porážce nacistického
Německa dali všanc vše, co měli, a spoji-
li své cesty s komunistickým odbojem. Ve
výsledku to ale není tak černobílé, jak se
může zdát. 

S odkazem na stovky popravených
i v boji zabitých partyzánů českosloven-
ských i zahraničních je hodnocení touto
optikou přinejmenším nedůstojné. Ačko-
liv Sovětský svaz s nacistickým Němec-
kem uzavřel v srpnu 1939 pakt o neútoče-
ní, známý jako pakt Molotov – Ribben-
trop, českoslovenští komunisté se rozhod-
li tento smír nerespektovat a zahájili
odbojovou činnost bez posvěcení Mosk-
vy. Je potřeba mít na paměti, že podle
údajů německých orgánů z let 1940
a 1941 bylo v Československu zatčeno
a popraveno stejně komunistů jako ve
zbytku německé říše dohromady. Česko-
slovenští komunisté postavili ideály
o spravedlivějším uspořádání společnosti
nad zájmy osobní a neváhali za ně položit
život.

Historická paměť je však neotřesitelná
a vedle výpovědí přímých účastníků
komunistického odboje (ač jejich množ-
ství velice rychle klesá, přece jen si od
konce války připomínáme již 78. výročí)
nabízejí archivy nepřeberné množství
nezpochybnitelného svědectví své doby. 

Jaká tedy byla cesta komunistického
odboje od březnové okupace ke květnové-
mu vítězství? Jakákoliv, jen ne snadná.
Komunisté totiž nebojovali pouze
s německým nacismem, ale zároveň
s buržoazií, která chtěla za každou cenu
získat do svých rukou organizaci pováleč-
ného uspořádání, navrátit předválečné
poměry první republiky a uvrhnout Čes-
koslovensko do kapitalismu po vzoru
západních velmocí. Boj za národní osvo-
bození se tak stal bojem o sociální revolu-
ci.

Počátky 
komunistického odboje

Třídní vědomí sehrálo v boji za národ-
ní osvobození fatální roli. V čele protina-
cistických sil stanul proletariát, k němuž
se řadilo rolnictvo, pracující inteligence
i maloměstská buržoazie. V řadách vyšší
české buržoazie došlo k rozdělení na pro-
německou pronacistickou část (Beran,
Hácha, Hodač, Krejčí), která se se svým
kapitálem postavila okamžitě do služeb
okupantů, a na část nacionalistickou, říze-
nou exilovou vládou v Londýně, která
sice podporovala protinacistický boj, ale
zároveň bezhlavě sledovala své třídní
zájmy. Cesta k revolučnímu cíli se, naru-
šena válkou, stala pro komunistickou stra-
nu komplikovanější, ale v konečném
důsledku se změnila v prudký skok vpřed.
Ve válečných letech bylo potřeba kombi-
novat myšlenku na svržení české buržoa-
zie se zaměřením se na vytržení moci

nacistům a buržoazii německé a její pře-
dání do rukou pracujícího lidu, což by
rovnou dovolilo provést revoluční sociál-
ní změny. Vzájemný poměr sil mezi
německým nacismem a československým
pracujícím lidem však vedl k nutnosti
spojit se s bojovníkem proti nacismu nej-
důslednějším – se Sovětským svazem. Po
»mnichovské zradě« se konečně nedalo
nikomu jinému věřit. Není překvapením,
že to byla právě politika buržoazie, která
dovedla Československo k Mnichovu,
hlavní část buržoazie se ochotně stala
posluhovači okupantů, část druhá kolem
Edvarda Beneše se snažila strhnout vede-
ní boje za osvobození na sebe. Bylo ale
historicky nutné, aby vedení národního
boje držel v rukou proletariát. Benešovská
buržoazie sice chtěla osvobodit národ od
okupantů, ale zároveň s tím očekávala
návrat k předmnichovským poměrům
a prahla po tom, aby se poválečné Česko-
slovensko stalo kapitalistickým panstvím.
To ale nekopírovalo nálady okupovaného
lidu, který se sociálně radikalizoval. Ve
strachu z pádu kapitalismu se západní
buržoazie snažila usměrnit národně osvo-
bozenecké hnutí tak, že lidové masy se
neměly do boje vůbec zapojit a jen vyčká-
vat, až jim osvobození připraví západní
armády a spolehliví domácí reprezentanti.
Nejlépe to snad vystihuje sám Edvard
Beneš: Buďte opatrní, zachovejte klid,
nedejte se ničím vyprovokovat... My zde
se spojenci uděláme všechno, aby den
pádu katů se co nejrychleji přiblížil. To
však boj za osvobození zdržovalo, spolu
s výhradní orientaci na západní mocnosti,
od kterých československá nacionální
buržoazie očekávala záchranu kapitalis-
mu. Tyto mocnosti však dlouho uznávaly
Mnichov a i později měly k obnově Čes-
koslovenska výhrady. Až radikální postoj
SSSR v roce 1941 je donutil změnit
názor. I proto se z boje za osvobození od
nacistické německé okupace stává boj
buržoazie proti komunismu. Beneš sou-
běžně s plánováním odboje v zahraničí
vyjednává s Londýnem o poválečném
uspořádání, a dokonce zvažuje vzít Háchu
jako partnera pro případné udržení moci
v rukou buržoazie.

Českoslovenští komunisté ale nemarní
čas. Hned druhý den po okupaci 16. břez-
na 1939 vydává KSČ prohlášení:

Jest jen jediná cesta k záchraně národa,
cesta odporu, obrany a boje. Postaven
tváří v tvář hitlerovským dobyvatelům,
vyžene národ ze svých řad zrádce a slabo-
chy a semkne se v pevnou jednotu, jakou
dovedl národ vždy vytvořit, když hájil
svou národní existenci. Nezdolná jednota
všech sil národa, tvrdošíjný a houževnatý
odpor na všech polích, to bude v odpověď
na údery, které jsou českému národu
zasazovány. A dělnická třída, která toli-
krát stála v předních řadách národní obra-
ny, stane se opět nezlomnou páteří národ-
ního odboje. Komunisté, kteří učinili vše,
aby země byla uchráněna nejtěžších ran,
předstupují před národ a prohlašují, že
chtějí oddaně a neohroženě stát a bojovat
v prvních řadách národního boje za obno-
vení plné svobody a samostatnosti české-
ho národa.

Komunisté počítali s tím, že národně

osvobozenecké hnutí se bude vyvíjet od
nejnižších forem agitace a propagace,
přes aktivní formy sabotáže a diverze, až
přes partyzánský boj, který vyústí ve vše-
lidové povstání. Cílem bylo zapojení mas,
naučit je bojovat a dát jim prostor pocho-
pit, že boj za sociální revoluci je možný

a drží ho ve svých rukách. Partyzánské
hnutí tyto snahy podporovalo tak, že
pomáhalo v týlu nepřítele aktivizovat
oddíly lidu, ozbrojovat je, a zasazovat tak
citelné rány nejen hitlerovskému Němec-
ku, ale i buržoazním představám o pasiv-
ním a snadno manipulovatelném národu.

Okupace byla provedena v naprostém
klidu. Buržoazie strčila hlavu do okupač-
ního chomoutu de facto dobrovolně,
a utlumila tak jakýkoliv odpor lidu, což
samozřejmě způsobilo obrovskou frustra-
ci. Německo sklízelo jeden úspěch za dru-
hým a západní mocnosti stále vyčkávaly
ve své podivné válce, doufajíce v zaměře-
ní německého válečného úsilí na východ.

Převzetí moci a správy okupačními
silami předalo do jejich rukou nejen celý
arzenál zbraní, ale i policejní materiály
o všech komunistických funkcionářích
a evidenci všeho obyvatelstva, což veli-
ce ztížilo schopnost lidu organizovat se
okamžitě v odbojové činnosti. Okupanti
začali rozdávat tvrdé údery a vznikající
odbojové skupiny do značné míry zdeci-
movali. Bylo tedy třeba soustředit se
nejprve na zacelení ran, které byly
komunistům uštědřeny hned po 15.
březnu, na pozvednutí morálky a bojo-
vého ducha a odrážet buržoazní pomlu-
vy o Sovětském svazu. Dozrál tedy čas
na drobnou agitační a propagační čin-
nost a přípravu mas na politický boj
proti nacismu. Navíc partyzánské hnutí
nemělo v našich
zemích tradici
a nikdo neměl
zkušenosti s jeho
vedením.

Už v roce 1939
a 1940 dělnická
třída realizovala
své bojové akce ve
formě sabotáží
a stávek. Komu-
nisté soustavně
pracovali v ilegali-
tě proti nacistic-
kým silám, a zís-
kávali si tak důvě-
ru i obdiv lidu. Jak
sílil teror v Česko-
slovensku, stoupa-
la i ochota a potře-
ba postavit se oku-
pantům v ozbroje-
ném boji. Na Slo-
vensku probíhala
práce komunistů
velice podobně, ač
Slovensko vyhlá-
silo samostatný
stát, nespokoje-
nost lidu s novými
poměry rostla i tam.  Koncem roku 1940
přichází na okupované území depeše
z Moskvy, která nabádá k přípravě na
ozbrojenou partyzánskou válku. Až do
zapojení SSSR do samotné války však
zůstalo pouze u plánování.

Na scénu vstupuje 
Sovětský svaz

Vstup Sovětského svazu do války vlil
do žil okupovaných národů novou bojov-

nou krev. Vědomí, že proti
nacistickému obru nestojí
samy, znásobilo odhodlání
vypořádat se s vetřelci fyzic-
kou silou. V depeši zaslané do
Londýna parašutistickou sku-
pinou Silver A prostřednictvím
radiostanice Libuše 24. února
1942 se dočteme, že: Poslední
události vzbudily v národě
novou vlnu nedůvěry jak
k Anglii, tak k Americe, tak
k vám. Rusko a jeho armáda je
jedinou nadějí všech. Stále se
ještě věří v brzký konec války,
která se rozhodne v Rusku,
zatímco události na západě se
sledují s určitou dávkou škodo-
libosti...

Spolu s otevřením východní
fronty sílí i teror v okupova-
ných zemích. Jeho nové podo-
by zavádí zastupující říšský

protektor Reinhard Heydrich a k eskala-
ci dochází po atentátu na něj. Českoslo-
venský lid však byl připraven chopit se
všech dostupných prostředků a postavit
se tyranovi přímo, neboť: ...hrůzy mají
zastrašovací účinek jen do určité hranice.
Je-li ta hranice překročena, působí teror

opačně. Nezastrašuje, nýbrž vyvolává
nový vzdor, nový hněv, nový odpor…
Komunistické exilové vedení vyzývá
z Moskvy ke zvýšení odbojové činnosti,
zasazování ran německému válečnému
průmyslu a oslabování nepřítele v týlu,
což by napomohlo Rudé armádě k rych-
lejšímu postupu.

Oproti tomu londýnská exilová vláda
vydává stanovisko opačné. Opakuje
výzvy k zachování klidu. Odbojová čin-

nost se měla omezit výhradně na činnost
zpravodajskou. Zároveň se měly šetřit
síly na závěrečný převrat a organizaci
poválečného uspořádání. Navzdory
tomu ale vznikly buňky odporu, které se
uchýlily k sabotážím a hrdinným ozbro-
jeným akcím. Samozřejmě se může zdát,
že tato taktika měla ochránit národ před
zbytečnými ztrátami na životech neboť
svoboda zřejmě přijde tak jako tak. Lon-
dýnské velení dokonce odmítlo provádět
ve prospěch SSSR sabotáže, ačkoliv
dříve žádalo o sabotáže na veřejných
komunikacích ve prospěch Anglie. Stej-
ně diskutabilním se může zdát atentát na
Heydricha. Samotné domácí buržoazní
vedení odboje žádalo o zrušení této akce
ve jménu ušetření národa zbytečných
obětí. Domácí válení mělo poněkud
střízlivější a realističtější pohled na věc
díky přímému působení v terénu. Aby se
londýnské vedení ukázalo před západní-
mi spojenci v dobrém světle, na tyto
argumenty nereagovalo a všemi očeká-
vané důsledky tohoto činu na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Odplata okupantů se
zaměřila jak na prostý lid (zatýkání
v Praze, vypálení Lidic a Ležáků,...), tak
na uskupení, které vyvíjelo proti okupan-
tům nejaktivnější činnost – na komunis-
tické hnutí. Otázku, zda nesledoval tento
buržoazní plán také další cíl, a to oslabe-
ní nebezpečně sílícího komunistického
soupeře, nechme otevřenou. Lze ale kon-
statovat, že tento jeden osamocený čin
nezasadil hitlerovskému Německu tako-
vou ránu jako systematické sabotáže,
stávky a diverze způsobované dělníky
sjednocenými pod komunistickým vede-
ním. Čas ale dozrál i na rozvoj vyšší
formy odboje – rozvoj partyzánského
hnutí.

Vznik a vzestup 
partyzánského hnutí

v Čechách a na Moravě
Neustálé zatýkání, věznění, střílení

a popravy neozbrojeného lidu jej dovedlo
k poznání, že ozbrojené střetnutí je nevy-
hnutelné. Zároveň se mnoho ilegálních
pracovníků muselo uchýlit do bezpečí les-
ních samot a zbraně využívat nejen jako
nástroj boje, ale i vlastní záchrany. To vše
formuje vznik partyzánského hnutí
v Čechách, především však na Moravě.
První zárodky hnutí najdeme v Hostýn-
ských horách pod názvem »Zelený kádr«.
Všechny vznikající skupiny mají svůj
základ z příslušníků dělnické třídy a často
se v nich objevují členové KSČ. Zároveň
jde o hnutí masové, vyrůstající zdola,
živelně. Zprvu, v letech 1941 – 1942 však
byly skupiny početně slabé, špatně
vyzbrojené. Jejich členové se soustředili
především na vytvoření bezpečného pro-
středí pro přežití, chyběla ještě prováza-
nost s civilním obyvatelstvem, stejně tak
jako zkušenosti s organizovaným bojem.
Zkraje roku 1943 se podařilo obnovit
komunistickou organizaci těžce zasaže-
nou heydrichiádou předchozího období.
Vojenské úspěchy Sovětského svazu i tak-
tika navazování kontaktů zbavená jakého-
koliv sektářství nadále posilovaly domácí
frontu. KSČ vybudovala rozsáhlou síť
Národních revolučních výborů, které se
měly stát organizátory mimo jiné i party-
zánského boje. Naléhavost organizování
domácího odboje zvyšovaly i informace,
že v případě prohry se bude Německo
mstít a konečně jeho taktika »spálené
země« dala těmto obavám zapravdu.
Neburžoazní odboj tedy chtěl využít par-
tyzánského boje k oslabování týlu nepříte-
le a urychlení jeho porážky a zároveň při-
pravit ozbrojené síly na úspěšné povstání
v závěru války. KSČ vyzývala, aby byly
tvořeny bez prodlení národní výbory, děl-
nické závodní výbory, vojenské organiza-
ce k rozpoutání drobné národní války
proti okupantům. Tvořte ozbrojené oddí-
ly všude, kde se to dá, v závodech, vesni-
cích, městech, čtvrtích, ulicích i domech.
Partyzánské oddíly stmelme v pevnou
organizaci a rozšiřujme jejich masovou
základnu... Přikročte všude k organizová-
ní a opatřování si zbraní. Dejme průchod
iniciativě lidu. Zbraně jsou, jen je brát.

V roce 1943 se hlavní scénou boje za
vznik československého partyzánského
hnutí stalo Podbrdsko, kde působily jak
komunistické, tak »benešovské« skupiny
(Obrana národa a PVVZ). Těžiště party-
zánského hnutí se však na sklonku roku
1943 přeneslo na Moravu. Buržoazní
vedení odboje reagovalo na sílící party-
zánské hnutí vlastními paradesantními
výsadky, které měly za úkol prosadit pří-
pravu vojenského převratu podle buržoaz-
ní koncepce. Postupně se ukazovalo, že
pro další vzestup partyzánského hnutí je
hlavní organizující síla, která by usměrni-
la proud revolučního odhodlání lidu 
(v touze pomoci slovenskému povstání
přecházelo mnoho Čechů živelně a ne
vždy úspěšně na povstalecká území).
Moskevské vedení tedy začalo do českých
zemí postupně vysílat organizátorské par-
tyzánské oddíly, a to buď přesunem ze Slo-
venska nebo vysazováním přímo do pro-
storu Čech a Moravy. První takovou jed-
notkou byla do té doby na Slovensku
působící 1. československá partyzánská
brigáda Jana Žižky (dále 1. ČSPBJŽ).

(Pokračování na str. 14)

Autorská kresba Partizáni mladé slovenské komunistky Radky Grečné

Památník bojové družby partyzánů v SNP u Makova. Socha běží-
cího partyzána s granátem od akademického sochaře Josefa Male-
jovského. Memento podzimního přechodu 1. československé par-
tyzánské brigády Jana Žižky na Moravu v roce 1944. 
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Agitační fotografie vyzývající domácí obyvatelstvo
k připojení se k partyzánským oddílům na Moravě.
Zdroj: Muzeum prlovské tragédie
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(Dokončení ze str. 13)
Velení brigády i velká část základny

pocházela z partyzánských škol ve Svja-
tošinu (dnes část Kyjeva), kde sídlil
Ukrajinský štáb partyzánského hnutí.
Výsadek se uskutečnil v srpnu 1944 do
oblasti slovenského Martina. Původní
úkol, spočívající v bojové činnosti na
severozápadě Slovenska byl v září změ-
něn rozkazem Ukrajinského štábu party-
zánského hnutí – rozkazem o přesunu na
Moravu. O skutečných důvodech této
změny se dnes můžeme jen dohadovat,
neboť rozkaz se nedochoval. Buď bylo
cílem rozšíření Slovenského národního
povstání na území protektorátu, nebo
zpravodajská činnost mapující podmínky
pro založení partyzánského hnutí na
druhé strany hranice. 

Přechod do moravského prostoru
nebyl vzhledem ke střežené hranici úplně
snadný, ale během jeho organizování
byla jednotka posílena příchodem čet-
ných sovětských vojáků prchajících
z německého zajetí i mladými Čechoslo-
váky utíkajícími z nucených prací. Po
několika neúspěšných pokusech o probití
se na Moravu, z nichž se ten z 25. září
1944 stal největší ozbrojenou srážkou na
území Čech a Moravy během celé nacis-
tické okupace až do příchodu Rudé armá-
dy, se velení brigády rozhodlo překročit
hranice v malých rozptýlených skupi-
nách. Začátkem října se tak na Trojačce
shromáždilo zhruba 130 osob ve znovus-
jednocené brigádě pod vedením Jána
Ušiaka. Byla to nejsilnější partyzánská
jednotka v celých českých zemích. Po
konsolidaci vlastních sil začala brigáda
s rozvědnými a zpravodajskými činnost-
mi. Spojila se s ilegálními organizacemi
KSČ a odbojovými organizacemi v okol-
ních městech. Na brigádu se napojila
zejména organizace Pro vlast s centrem
ve Vsetíně, která se stala zásobovací
a informační skupinou brigády. V první
polovině října se brigáda soustředila na
přípravu povstání ve východní části
Moravy. Významně by tak oslabila síly
okupantů a narušila týl nepřítele, který se
o něj chtěl opírat během SNP. Příchod
partyzánských jednotek způsobil v zemi
velký rozruch. Po vypuknutí SNP uza-
vřeli nacisté hranice mezi Slovenskem
a Moravou. Navíc po hraničních bojích
nasadili na východní Moravu jednotky
wehrmachtu a pluk vlasovců. Později
bylo velení zbraní SS na Slovensku
a Moravě přesunuto do Brna, kde buduje
ústředna gestapa síť jagdkommand sou-
střeďujících se výhradně na boj s partyzá-
ny. Ofenziva proti brigádě začala již 22.
října 1944, kdy byl prozrazen štáb na
Trojačce. Brigáda byla citelně zasažena
jak personálně, tak ztrátami zásob. A tak
se plán na vyvolání povstání na východní
Moravě stal vzhledem k nové situaci
nereálným. Po řadě menších srážek
dochází 2. listopadu 1944 u Kněhyně
k přestřelce, během níž je zraněn jak veli-
tel Ušiak, tak jeho zástupce, teprve třia-
dvacetiletý Dajan Bajanovič Murzin.
Oběma se podařilo utéct, avšak skrýš
Janka Ušiaka byla vypátrána, a tento par-
tyzánský hrdina ukončil svůj život vlast-

ní zbraní. Tím končí první etapa činnosti
1. ČSPBJŽ. Avšak politická práce brigá-
dou vykonaná zajistila, že podmínky pro
partyzánskou činnost jsou v tomto pro-
storu stále příhodné. Brigáda se reorgani-
zovala do menších skupin, které vyžado-
valy na straně Němců nasazení stále vět-
šího množství stíhacích sil. 17. listopadu
přitáhlo do Beskyd 17 000 německých
vojáků pod přímým velením
K. H. Franka, aby vyčistili
lesy od »zločineckých
band«. Druhou formou
boje proti partyzá-
nům bylo
pol ice jn í

zatýkání pomocníků z řad civilního oby-
vatelstva. Tato činnost měla za úkol
vyvolávat atmosféru strachu a znemož-
ňovat partyzánům navazování spolupráce
s místním obyvatelstvem, které bylo stě-
žejní z pohledu informačního i zásobova-
cího. Brigáda přišla v listopadu při záta-
hu o vysílačku a na čas ztratila kontakt se
štábem na Ukrajině. Přišlo období tzv.
zimní ofenzívy, kdy se brigáda snažila
najít recept na neustále se zlepšující tak-
tiku protipartyzánského boje. Zároveň se
však pouští do vlastních bojových akcí
a diverzí. V období od příchodu ze Slo-
venska se činnost brigády zaměřuje na
praktický boj. Později se však začíná roz-
víjet i činnost politická. V tu chvíli se bri-
gáda dostává do kontaktu i s některými
„benešovskými“ výsadky (působí spíše
na západě území), které mají za úkol zdr-
žovat rozvoj partyzánského hnutí, prosa-
zovat vyčkávací taktiku a působit
v zájmu buržoazního londýnského exilu.
Nejblíže působící byla skupina Clay.
Ačkoliv vybudovala »Tajnou vojenskou
a civilní organizaci«, brzy se v ní rozmá-
há defétismus a netrpělivost, a to přede-
vším po prosincovém (1944) rozkazu
z Londýna ke zpomalení příprav povstá-
ní. Politické působení partyzánské brigá-
dy mělo za následek přechod některých
dosavadních členů Tajné organizace do
řad brigády, a to především po mohutném
zatýkání v jejích vlastních řadách. Party-
zánský boj v českých zemích se po zimní

ofenzivě ukázal jako
možný i za těch nejtěžších
podmínek. Tato skuteč-
nost získala většinu lidu
zapojeného do odboje na
stranu komunistické myš-
lenky. Buržoazní linie
organizovaná Londýnem
se během zimy téměř
úplně stáhla ze scény.

Po zimní ofenzivě
přichází jaro

S jarem se k životu
neprobudila jen příroda,
ale i české obyvatelstvo.
Další a další porážky
Německa snižovaly jeho
autoritu v okupovaných
zemích. Osvobozování
republiky z východu při-
nášelo s sebou sympatie
k Sovětskému svazu
a posilovalo revoluční
nadšení. 4. dubna 1945
byla v Košicích ustavena
první vláda Národní fron-
ty. V této vládě neměla
buržoazie už zdaleka
hlavní slovo. To, co bylo

lidem vydobyto zdola, začalo se prosazo-
vat i cestou shora. Košický vládní pro-
gram se jasně vyslovil pro přispění české-
ho a slovenského lidu k bezprostřednímu
ukončení války, a to prostřednictvím 1.
čs. armádního sboru i podporou party-
zánských operací. Dále ustanovil likvida-
ci hospodářské i politické moci velké
buržoazie, systém národních výborů jako
nástroj vlády lidu, a vytvářel tak příznivé
podmínky pro přerod národní revoluce
v revoluci sociální.

Ukončení zimní ofenzivy ovšem
neznamenalo, že by se nacisté stáhli

z boje. Naopak, jejich krutosti proti
okupovanému obyvatelstvu v sílící

zuřivosti z blížící se porážky
nabyly intenzity. Ovšem
partyzánské hnutí rost-
lo. Samotní partyzáni se

stali přes krutou zimu zku-
šenějšími a stejně tak i místní

obyvatelstvo, které partyzánský
boj podporovalo. Jaro navíc přilá-

kalo do lesů mnohem větší množ-
ství odhodlaných protinacistických

bojovníků a na odhodlání přidávala
i stále se blížící východní fronta.
Ovšem ani v tuto chvíli nebylo

možné opomenout
boj politický. Bur-
žoazie cítila, že se
blíží její chvíle, kdy
se otevře prostor
pro uchvácení vlády
v osvobozeném
Československu.
Na to moskevské
vedení KSČ reago-
valo zvýšeným tla-

kem na zakládání Národních výborů po
celé zemi a k rychlejšímu šíření partyzán-
ského hnutí, aby se stalo hnutím maso-
vým, a dopomohlo tak ke konečné poráž-
ce nacismu v národním povstání. 

Brigáda Jana Žižky se v této době na
Moravě zaměřuje na diverzní akce zejmé-
na proti zásobování nacistů po železnici,
prohlubování spolupráce s místním oby-
vatelstvem a také na aktivizaci členů lon-
dýnského odboje (především výsadek
Carbon), který stále setrvával v pasivní
výzvědné činnosti a upínal své naděje ke
shozu západních zbraní a zapojení se do
finálních bojů povstání. Spolupráce s lon-
dýnským odbojem však přinášela spíše
těžkosti. Štáb brigády se pod vlivem spo-
lupracujícího výsadku Clay rozhodl umís-

tit radiostanici do vily ve Fryštáku, ta však
byla prozrazena konfidenty gestapa, kteří
byli na Clay nasazeni. Další konfident
prozradil lokaci štábu, sídlícího určitou
dobu v Leskovci a 3. dubna byl odhalen
partyzánský bunkr v blízkosti Juřičkova
mlýna, který byl následně vypálen a celá
rodina vyvražděna.

Akce brigády na sebe vázaly stále větší
část německých jednotek operujících
v tomto prostoru, což vyvolalo reakci
v podobě mohutné odvetné akce proti
partyzánům a jejich pomahačům. Po
konzultaci s K. H. Frankem byl vytvořen
plán na úplné zničení brigády. Akce
dostala název Tetřev a stala se velkou
demonstrativní akcí, která měla odboj
zdecimovat jednou pro vždy i za použití
exemplárních příkladů. Pro tyto akce
byla vytvořena jednotka s názvem SS-
Einheit Josef. Kola nemilosrdné odplaty
nacistických jednotek se tak roztočila na
plné obrátky. Následovala tragédie na

Ploštině 19. dubna, při níž bylo zaživa
upáleno 24 lidí, další byli popraveni nebo
umučeni. 23. dubna v šest hodin ráno
byla obklíčena obec Prlov. Jednotky
začaly obsazovat jeden dům po druhém.
Rabovali, sháněli dohromady hospodář-
ská zvířata pro jejich následný transport
do Vizovic. Obyvatelé byli donuceni
shromáždit se v místním hostinci, kde
ihned začaly výslechy. Byli přivedeni dva
maďarští důstojníci, které partyzáni
během jedné z akcí nechali naživu a na
svobodě a také dříve zatčený pomocník
partyzánů Alois Oškera, zmučený gesta-
páckými výslechy. Ti pak mezi obyvateli
Prlova označili partyzány a jejich pomoc-
níky. Celkem devatenáct mužů a žen.
Ostatní obyvatelstvo bylo odvedeno do
vedlejší obce Pozděchov. Vybraná skupi-
na se pak vydala na cestu Prlovem.
Němci zapalovali domy a střelbou nutili
jednoho po druhém vstupovat do hořících
domů. V jednom domě svázali skupinu
lidí k sobě řetězy, prostříleli jim nohy
a dům zapálili. Toho dne zemřelo 20
prlovských obyvatel. 

Pro úplnost uveďme, že za tyto zločiny
nebyl nikdy nikdo potrestán. Tuto tragé-
dii dnes připomíná skromný pomníček
v obci a pomník u cesty na Bratřejov, kde
byli popraveni oběšením další tři partyzá-
ni. V obci je na její vlastní náklady zříze-
no malé muzeum a dobrovolníkům se
podařilo v lesích nad obcí vystavět repli-
ku partyzánského bunkru. Dne 2. května
pak jednotky SS-Einheit Josef vypálily
ještě Vařákovy Paseky a popravily čtyři
další lidi. 

Konečný zápas o hegemonii
mezi proletariátem a buržoazií

Rozvinutá partyzánská válka zachva-
covala nejširší masy obyvatelstva a nacis-
tické krutosti jen posilovaly nenávist lidu
a jeho odhodlání ukončit válku co nej-
rychleji. Pracující opouštěli závody
a továrny a leckdy se se zbraní v ruce
vrhali do boje. Národní výbory vystoupi-
ly z ilegality a rozšířily svoji činnost, aby
znemožnily buržoazii návrat ke starým
poměrům. Sílily diverzní a přepadové
akce. Partyzánská válka rozpoutaná na
větší části českého území jistě patří k nej-
větším příspěvkům k boji proti nacismu.
Nebyla však pouze tím. Byla i bojem
mezi proletariátem a buržoazií o podobu
poválečného uspořádání státu. Buržoazní

odboj, dosud spíše pasivní a vyčkávající,
poznal, že je na čase připravit svým půso-
bením v závěru války co nejpříznivější
předpoklady pro následný politický boj
o moc. Buržoazii se jako nejvýhodnější
mocenský nástroj jevila armáda. Rozho-
dující tedy mělo být, zda dojde k lidové-
mu povstání nebo vojenskému převratu
a návratu buržoazní vlády v demisi.
Armáda měla být obnovena v předmni-
chovské podobě a založena na osvědče-
ných kádrech – důstojnících, kteří protek-
torátem prošli většinou legálně a pasivně.
A je jasné, jaké třídě by tito Fénixové
sloužili. Avšak idea takto zorganizovat
celou armádu z lidí, kteří o tomto záměru
většinou ani nevěděli, pouze byli vyhléd-
nuti jako potenciální velitelé, se ukázalo
absurdním. Zůstalo tedy opět jen u nikdy
nezrealizovaných plánů a příprav. Komu-
nistický odboj dokázal prosadit, že vůdčí
roli v povstání sehrály Národní výbory,
což bylo masami přijato za své. To zna-

menalo definitivní konec buržoazních
plánů na nadvládu vojenských velitelů
a státního aparátu, mnohdy i kolaborant-
ského. Vítr z plachet sebrala buržoazii
i výměna ministra národní obrany, kdy
generála Ingra nahradil generál L. Svobo-
da. Komunisté důsledně prosazovali
úlohu lidových mas, což byla nejúčinější
cesta, jak zabránit buržoazii, aby vnutila
ozbrojeným silám povstání představu
o armádě předmnichovského typu.
I z tohoto souboje nakonec vyšla mos-
kevská linie jako vítěz. Jakou roli
v povstání sehráli partyzáni? Zajisté byli
nejkvalitněji připravenou vojenskou silou
lidu. Jejich hlavní zásluhou bylo rozšíře-
ní povstání na českém a moravském ven-
kově (místa působení partyzánských jed-
notek jsou už z povahy věci více vesnic-
ká než městská. S městy tedy chyběla
partyzánskému hnutí větší provázanost).
Brigáda Jana Žižky po příchodu fronty
zorganizovala na povel velitele D. B.
Murzina dvě skupiny, každou o síle 150
mužů a podařilo se jí 3. května osvobodit
Vizovice. Partyzáni postupně obsazovali
vesnice a čistili je od nepřítele. Povstání
tedy vyrostlo zdola už koncem dubna
a podařilo se jej udržet až do příchodu
Rudé armády 4. – 6. května. I samotné
Pražské povstání 5. května bylo podpoře-
no silou partyzánského hnutí, především
toho operujícího na Podbrdsku.

Nezapomeneme?
Na závěr je snad důležité zmínit, že

ačkoliv se dnes některým místům spoje-
ným s protinacistickým odbojem věnuje
ve veřejném prostoru dostatek pozornos-
ti (Lidice, Ležáky, místa pohybu operace
Anthropoid...), jsou i místa, na která už
nemyslí ani státní rozpočet, ani široká
veřejnost. Takových míst je po celých
Čechách, na Moravě a ve Slezsku nespo-
čet. Dříve předimenzovaná pietní místa,
vybetonované plochy určené pro vojen-
ské přehlídky, zastřešené tribuny i nená-
padné pomníčky v lesích jsou dnes již
značně ohlodány zubem času a příroda si
je bere nemilosrdně zpět. Jen jednou za
rok ožijí během kladení věnců, obvykle
organizovaným místními organizacemi
ČSBS nebo KSČM. Přesto je snad patr-
né, že komunistické partyzánské hnutí
sehrálo v boji s nacistickým nepřítelem
neopomenutelnou roli. Stejně důležitým
hráčem se stalo i v zápase o poválečné
uspořádání republiky. Předmnichovští

mocipáni, kteří si podávali ruce se spo-
jenci, kteří Československo raději oběto-
vali na oltář svých vlastních kapitalistic-
kých zájmů, tak došli velkého prozření:
sílu lidu nelze spoutat do svěrací kazajky
líbivých slibů, že je potřeba vyčkávat
a ono jednou bude líp. Jen lid, který
pozná svou vnitřní sílu a je veden jasnou
ideou, má vlastní budoucnost ve svých
rukách. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

Použity byly zdroje: 
BBoojjuujjííccíí ČČeesskkoosslloovveennsskkoo 11993388--11994455,

nakl. Vladimír Žikeš, Košice: 1945
ZZaa ssvvoobboodduu ččeesskkééhhoo aa sslloovveennsskkééhhoo

nnáárrooddaa, Státní nakladatelství politické
literatury, Praha 1956

PPaarrttyyzzáánnsskkéé hhnnuuttíí vv ČČeesskkoosslloovveennsskkuu,
kol.autorů, Naše vojsko 1961

SSppiissyy IIXX –– 11993399--994422, Kl. Gottwald,
Státní nakladatelství politické literatury,
Praha 1954

PPaarrttyyzzáánnii nnaa PPooddbbrrddsskkuu,, Čestmír
Amort, Naše vojsko, 1958

Komunistický odboj jako boj za sociální revoluci

Odznak Československého partyzána. Příslušníci partyzán-
ských jednotek byli vyznamenáni již v roce 1945 Čs. válečným
křížem či medailí Za chrabrost. Vyvstala však potřeba zřídit
viditelné ocenění, které by bylo možno nosit na stejnokroji pří-
padně občanském oděvu. Vládním nařízením č. 621 ze dne 
9. srpna 1946 byl zřízen tento pamětní odznak. Zároveň záko-
nem č. 34/1946 Sb. ze dne 14. února bylo specifikováno
a vymezeno, kdo má nárok na udělení odznaku, a kdo se může
nazývat partyzánem. 

Fotografie štábního vozidla 1. Československé partyzánské brigády Jana Žižky pořízená krátce po osvobození. Zdroj: Muzeum
prlovské tragédie

Ján Ušiak – první velitel 1.ČSPBJŽ. Padl vlastní rukou,
když hrozilo jeho zatčení Gestapem. Nebylo mu ještě ani
30 let. Po jeho smrti převzal velení třiadvacetiletý sovětský
důstojník Dajan Bajanovič Murzin.



JJeenn mmáálloo ččeesskkýýcchh ffoottbbaalliissttůů ssee
mmůůžžee ppoocchhlluubbiitt ppooddoobbnnýýmm žžiivvoo--
ttooppiisseemm jjaakkoo KKaarreell PPoobboorrsskkýý..
TTeecchhnniicckkyy sskkvvěěllee vvyybbaavveennýý
zzáálloožžnnííkk ssii zzaahhrrááll nnaa ttřřeecchh eevvrroopp--
sskkýýcchh aa jjeeddnnoomm ssvvěěttoovvéémm ššaamm--
ppiioonnááttuu,, zzíísskkaall ttiittuull ssee SSllaavviiíí,,
SSppaarrttoouu ii ss MMaanncchheesstteerreemm UUnnii--
tteedd aa ssee 111188 zzááppaassyy bbyyll rreepprreezzeenn--
ttaaččnníímm rreekkoorrddmmaanneemm.. PPoo uukkoonn--
ččeenníí hhrrááččsskkéé kkaarriiéérryy ssee vvyyddaall nnaa
ffuunnkkcciioonnáářřsskkoouu ddrrááhhuu,, ssttááll rroovv--
nněěžž uu vvzznniikkuu pprroojjeekkttuu rreeggiioonnááll--
nníícchh ffoottbbaalloovvýýcchh aakkaaddeemmiiíí.. 

Jeden ze strůjců senzačního
stříbra z Eura 1996, kde se
úchvatným dloubákem ve čtvrt-

finále s Portugalskem zapsal do
historie, oslaví zítra padesátiny.

»Mám mistrovské tituly, byl
jsem na třech mistrovstvích
Evropy i na světovém šampioná-
tu. Stal jsem se Fotbalistou roku
své země. Nedá se říct, že něco
je pro mě víc,« řekl Poborský při
svém loučení na jaře 2007.
»Nikdy jsem neměl žádná před-

sevzetí a nějaké dlouhodobé cíle.
Vždycky jsem šel od zápasu
k zápasu a kariéra mi přinesla
spoustu krásných chvil. Nic
takového, čeho bych litoval, si
neuvědomuji. Jsem naprosto
spokojený.«

Právě v dresu Dynama vstou-
pil rodák z Jindřichova Hradce
do světa velkého fotbalu. V nej-
vyšší soutěži debutoval jako
devatenáctiletý v srpnu 1991,
o tři roky později přestoupil do
Viktorie Žižkov, odkud ho po
jediné sezoně koupila pražská
Slavia. Té dlouhovlasý středo-
polař výrazně pomohl k zisku

prvního titulu po 49 letech
i postupu do semifinále Poháru
UEFA.

Po ME 1996 v Anglii sáhl po
jedné z největších hvězd celého
šampionátu, slavný Manchester
United, avšak v nabitém kádru
se český fotbalista roku příliš
neprosadil. Následující zahra-
niční angažmá v Benfice Lisa-

bon a Laziu Řím mu vyšly mno-
hem lépe.

V létě 2002 se Poborský po
šesti letech vrátil do české ligy
a v dresu Sparty, kterou jako
kapitán dovedl ke dvěma titu-
lům, se stal největší osobností
domácí soutěže. Na podzim

2005 byl ale kvůli neshodám
s trenérem Jaroslavem Hřebíkem
vyřazen z kádru letenského
celku a nakonec přestoupil do
tehdy druholigových Budějovic,
v nichž měl vlastnický podíl.

V reprezentaci se poprvé před-
stavil v únoru 1994 v premiéro-

vém utkání samostatné reprezen-
tace proti Turecku. Brzy se stal
její nedílnou součástí, kromě
stříbra z Anglie se podílel i na
bronzu z Poháru FIFA 1997 či
semifinále Eura 2004. Mezitím
chtěl po krachu v baráži MS
2002 v národním týmu skončit,

nakonec to udělal až po dalším
světovém šampionátu v Němec-
ku. Jeho rekordních 118 zápasů,
v nichž dal osm branek, překonal
z českých hráčů pouze Petr
Čech.

Po skončení hráčské kariéry
působil člen Síně slávy českého
fotbalu ve vedení českobudějo-
vického Dynama, byl rovněž
šéfem České asociace fotbalo-
vých hráčů, členem výkonného
výboru svazu nebo technickým
vedoucím reprezentace. Kromě
toho se věnoval podnikání,
v roce 2012 byl zvolen v kraj-
ských volbách do zastupitelstva
Jihočeského kraje. O rok pozdě-
ji mu ale zanikl mandát, protože
se přestěhoval za novou partner-
kou do Prahy.

Loni se ucházel o post předse-
dy fotbalového svazu, ve vol-
bách nakonec zvítězil jeho proti-
kandidát Petr Fousek. »Není to
tak, že by se mi zhroutil svět.
Dal jsem do toho všechno, co ve
mně bylo. To, že to nevyšlo, je
věc druhá. Pro mě je každá pro-
hra špatná a tahle nevyjímaje,
ale takový je život,« udělal tečku
po neúspěšné kampani otec tří
dětí. ((rreedd)) 

VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((1122.. ttýýddeenn -- 2277.. 33..)):: II.. ttaahh:: I. poř. bez
výhry, II./jedna 721 964 Kč, III./38 po 24 427 Kč, IV./2022 po 612 Kč,
V./35 828 po 115 Kč. IIII.. ttaahh:: I. a II. poř. bez výhry, III./26 po 35 701
Kč, IV./1925 po 642 Kč, V./34 924 po 118 Kč. ŠŠaannccee:: I. a II. poř. bez
výhry, III./11 po 10 000 Kč, IV./215 po 1000 Kč, V./2114 po 100 Kč,
VI./20 978 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2277.. 33.. vveeččeerr)):: 2 – 4 – 7 – 9 – 17 – 19 – 25 – 29 –
36 – 37 – 40 – 45 – 46 – 47 – 54 – 56 – 61 – 62 – 72 – 79. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 587 687. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 61.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2288.. 33.. ppoolleeddnnee)):: 3 – 7 – 13 – 22 – 26 – 33 – 34 –
36 – 38 – 47 – 49 – 57 – 59 – 60 – 62 – 66 – 67 – 73 – 75 – 76. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 890 206. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 36.
r SSPPOORRTTKKAA ((1122.. ttýýddeenn//2277.. 33..)) -- 11.. ttaahh:: 7 - 27 - 35 - 40 - 44 - 47, dod.
č. 38. IIII.. ttaahh:: 14 - 24 - 27 - 36 - 37 - 47, dod. č. 10. ŠŠaannccee:: 5 - 5 - 6 - 7
- 8 – 9 ((BBeezz zzáárruukkyy))

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM

Přepne vítězně zklamaná reprezentace?

Zatímco český tým ve čtvr-
tek úvodní zápas letošního
roku po boji prohrál, Wales
doma v semifinále po dvou
gólech největší hvězdy Garet-
ha Balea porazil Rakousko
2:1. Ve finále play off o šam-
pionát v Kataru se utká s vítě-
zem duelu mezi Skotskem
a Ukrajinou,
který se oproti
původnímu losu
v březnu nehraje. 

Proto Velšané
nastoupí v přípra-
vě proti českému celku.
»Samozřejmě určité zklamání
z předešlého zápasu pořád je.
Ale už v pátek k nám mluvil
trenér s realizačním týmem.
Říkal, že zase budeme muset
přepnout do zápasového módu,
předvést proti Walesu co nej-
lepší výkon a vyhrát. Všichni

jsme s ním souhlasili. Doufá-
me, že se nám to podaří a navá-
žeme i na výkon ze zápasu se
Švédskem,« prozradil středo-
polař MMiicchhaall SSaaddíílleekk..

S Walesem se český celek
vloni dvakrát utkal v kvalifikač-
ní skupině. Téměř přesně před
rokem prohrál v Cardiffu 0:1

a v říjnu v domácí odvetě remi-
zoval 2:2. Soupeř díky tomu
skončil před Šilhavého výbě-
rem na druhém místě tabulky.

Velšané mají aktuálně
výbornou formu. Od osmifiná-
le letního Eura, kde je stejně
jako o kolo později český tým
vyřadilo Dánsko, osmkrát za

sebou neprohráli. V domácím
prostředí nenašli přemožitele
dokonce už 17 utkání od listo-
padu 2018.

Český celek naopak prohrál
čtyři z posledních pěti venkov-
ních duelů a v samostatné his-
torii ve třech zápasech ve Wale-
su neskóroval. Od rozdělení
federace uspěl jen v jednom
z pěti vzájemných soubojů.

»Víme, že v týmu Walesu je
Bale, který minulý zápas proti
nám nehrál. Je to jejich klíčový
hráč, hra na něm stojí. Uvidíme,
v jaké sestavě nastoupí. Ukáza-
li jsme si jejich hru a vymyslí-
me na ně plán,« naznačil takti-

ku Sadílek.
Otázkou je, jak

moc trenér Šilhavý
zamíchá se sesta-
vou. V neděli kvůli
zranění z tréninku

opustil tým obránce Milan
Havel a přidal se na již tak roz-
sáhlou marodku českého týmu.
Při březnovém termínu chybí
řada opor včetně klíčového
útočníka Patrika Schicka.

»Uvidíme, jak zareagují tre-
néři. Jestli budou chtít pozmě-
nit sestavu a dát šanci dalším

klukům, kteří teď třeba tolik
nehráli a nebo jsou tu poprvé.
Jednoznačně budeme chtít
vyhrát,« řekl za českou šatnu
záložník LLuukkáášš MMaassooppuusstt..

Řadu změn v sestavě plánu-
je udělat trenér Velšanů Robert
Page. Mezi tyčemi by ale měl
zůstat gólman Wayne Hennes-
sey, který si může připsat jubi-

lejní 100. start za národní tým.
V českém celku mohou
k »áčkové« premiéře nastoupit
útočník Václav Jurečka a bran-
kář Milan Heča. ((rreedd))

ČČeeššttíí ffoottbbaalliissttéé ddnneess zzaakkoonnččíí bbřřeezznnoovvýý pprrooggrraamm
ppřříípprraavvnnýýmm zzááppaasseemm vvee WWaalleessuu ((CCaarrddiiffff 2200..4455))..
VVýýbběěrr ttrreennéérraa JJaarroossllaavvaa ŠŠiillhhaavvééhhoo ssii cchhccee aassppooňň ttrroo--
cchhuu zzlleeppššiitt nnáállaadduu ppoo ččttvvrrtteeččnníí ppoorráážžccee 00::11 vvee ŠŠvvéédd--
sskkuu vv sseemmiiffiinnáállee ppllaayy ooffff oo mmiissttrroovvssttvvíí ssvvěěttaa,, ppoo nníížž
ppřřiiššeell oo ššaannccii nnaa úúččaasstt nnaa ššaammppiioonnááttuu.. OOssttrroovvnníímmuu

ssoouuppeeřřii zzáárroovveeňň zzkkuussíí ččáásstteeččnněě ooppllaattiitt vvýýsslleeddkkyy zz uuppllyynnuulléé kkvvaallii--
ffiikkaaččnníí sskkuuppiinnyy,, ppřřeeddeevvššíímm pprroohhrruu zz vveennkkoovvnnííhhoo uuttkkáánníí,, kktteerréé ssee
vv CCaarrddiiffffuu uusskkuutteeččnniilloo ttéémměěřř nnaa ddeenn ppřřeessnněě ppřřeedd rrookkeemm..

Změny v české sestavě určitě nastanou. Je otázkou, zda dostane důvěru brankář Tomáš Vaclík,
který dnes slaví 33. narozeniny.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Kariéra Karla Poborského byla vskutku hvězdná. »Přinesla mně spoustu krásných chvil. Nic tako-
vého, čeho bych litoval, si neuvědomuji.«  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv
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Osmnáctiletá Tereza Babíč-
ková se jako první česká závod-
nice zúčastní ženského šampio-
nátu W Series, který je součástí
některých Velkých cen formule 1.
Jedno z dvaceti účastnických
míst si vybojovala při testování
v Arizoně a Barceloně a v seriálu
bude hájit barvy týmu Puma
Motorsport. Nový ročník začne
v Miami 8. května. »Bude to pro
mě o velmi tvrdé práci, ale na tu
jsem zvyklá. Moje cíle nejsou
nijak malé a v hlavě už teď mířím
na stupně vítězů. Je mou obrov-
skou motivací reprezentovat
rodinu, domov, Českou republi-
ku.« W Series má před sebou
třetí ročník. V plánu je osm závo-
dů, například v Barceloně, Sil-
verstonu či na Hungaroringu.
Sezona bude finišovat na konci
listopadu v Mexiku. Titul obhaju-
je Jamie Chadwicková z Velké
Británie, která uspěla i před třemi
lety. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

KAREL POBORSKÝ SI SVÝM CHOVÁNÍM
NEROZHÁZEL FANOUŠKY OBOU PRAŽSKÝCH S,

JAK ZNÁMO NESMIŘITELNÝCH
A VE SVÝCH NÁZORECH NEÚSTUPNÝCH. 

ČESKÝ CELEK PROHRÁL ČTYŘI
Z POSLEDNÍCH PĚTI VENKOVNÍCH

DUELŮ A VE TŘECH ZÁPASECH
VE WALESU NESKÓROVAL.

Pro mě je každá prohra špatná…

PAN MOTOKROSAŘ
Krátce po 71. narozeninách zemřel český

motokrosař století Jaroslav Falta. V 70.
a 80. letech minulého století patřil k nejlep-
ším jezdcům světa. Rumburský rodák Falta
debutoval na mezinárodní motokrosové
scéně v 17 letech. V letech 1971 až 1982 se
v mistrovství světa v kubatuře do 250 ccm
osmkrát umístil v první desítce.

LEDOVÁ BITVA
Švýcarské reprezentantky ovládly potřetí

za sebou mistrovství světa v curlingu. Ve
finále šampionátu v kanadském Prince
George porazily Koreu 7:6, když rozhodu-
jící bod získaly až v posledním endu. České
curlerky vyhrály v Kanadě dva zápasy
z dvanácti a zopakovaly dvanáctou příčku
z minulého světového šampionátu.

VÝRAZNÝ TIMING
Basketbalisté Washingtonu si poradili

v NBA s Golden State a vyhráli 123:115.
Výrazně k vítězství pomohl i Tomáš Sato-
ranský, který za 30 minut na hřišti nasbí-
ral devět bodů, sedm asistencí, tři dosko-
ky a jeden zisk. Zazářil mladý střelec
Corey Kispert, jenž trefil šest z devíti tro-
jek a celkem si připsal 25 bodů.

Čeští reprezentanti do 21 let se v dnešním kvalifikačním
utkání o postup na mistrovství Evropy 2023 představí v Andoře,
která prohrála všech šest zápasů (18.00, umělá tráva). 

Roberto Mancini zůstane trenérem italské reprezentace,
přestože jeho svěřenci v semifinále play off o postup na mistrov-
ství světa doma senzačně prohráli 0:1 se Severní Makedonií.

Kanada si po 36 letech zahraje na mistrovství světa. Druhou
účast v historii si zajistila nedělním vítězstvím 4:0 nad Jamaj-
kou, po kterém si pojistila vedení ve finálové fázi kvalifikace
zóny CONCACAF.

Nedělní šlágr 27. kola nejvyšší české soutěže mezi Plzní
a pražskou Slavií (19.00) by měli řídit opět rozhodčí z Polska.
Podzimní vzájemné utkání těchto soupeřů skončilo vítězstvím
Slavie 2:0.

Hvězdný Lionel Messi připustil, že po podzimním mistrov-
ství světa v Kataru bude přemýšlet o své budoucnosti. Sedminá-
sobného vítěze Zlatého míče, kterému bude v červnu 35 let, čeká
pátý světový šampionát.



Krize na nás padla až teď v play off

DNES NA ČT SPORT
0088..0000 Panorama 0088..3355 BBV po 25 letech 0088..5500 Hokej: TELH/České Budějovice – Pardubice. Z 1100..4455 Nej-

lepší handicapovaný sportovec roku 1111..4455 Sokolský zpravodaj 1111..5555 S ČT sport na vrchol 1122..0055 Panorama
1122..2255 Zprávy 1122..5555 Sport v regionech 1133..0000 Krasobruslení: MS exhibice. Z 1155..3355 Horská kola: ABSA Cape
Epic 1166..0055 S legendou přes hory 1166..2255 S ČT sport na vrchol 1166..4400 Hokej: TELH play off. Z 2200..1155 Fotbal:
Wales – Česko. PP

DDeesseett lleett ssee nneessttaalloo,,
aabbyy vvííttěězz zzáákkllaaddnníí

ččáássttii hhookkeejjoovvéé eexxttrraalliiggyy vvyyppaaddll
vv ppllaayy ooffff hhnneedd vv pprrvvnníímm kkoollee aa nneeppoo--
ddíívvaall ssee aannii ddoo sseemmiiffiinnáállee.. II kkddyyžž ssee
zzddáálloo,, žžee hhrraaddeecckkýý MMoouunnttffiieelldd mmáá
vvššeecchhnnyy ppřřeeddppookkllaaddyy kk ttoommuu,, aabbyy
hhrrááll oo ttiittuull,, ttýýmm kkaappiittáánnaa RRaaddkkaa SSmmoo--
lleeňňáákkaa sskkoonnččiill uužž ppoo ppěěttii zzááppaasseecchh
ččttvvrrttffiinnáállee nnaa hhookkeejjkkáácchh MMllaaddéé BBoollee--
ssllaavvii.. 

»Určitě jsme si to po té základní
části představovali
jinak. Pro mě je to
určitě největší zkla-
mání, co jsem v ka-
riéře zažil. Nevím
moc, co bych k tomu
víc řekl,« reagoval bezprostředně po
vyřazení smutný Smoleňák.

Východočeši prohráli rozhodující
v pořadí pátý duel opět v prodlouže-
ní. Už podruhé, jednou k tomu přida-
li porážku v nájezdech. Tak tenká
byla hrana mezi úspěchem a neúspě-
chem, ovšem rozhodující momenty
vždy přiklonili na svou stranu hokeji-
sté Mladé Boleslavi.

»My jsme dělali pořád dokola
nesmyslné fauly. Boleslav čekala na
naše chyby, a když jsme nějakou

udělali, většinou z toho hned dala
gól, což bylo hrozně frustrující.«

Hradecký kapitán věděl, že právě
jeho chyba celou sérii ukončila.
Bruslařský klub na něm vybojoval
kotouč a vstřelili rozhodující gól.
»Jasně, ztratil jsem puk, není o čem.
Ale takových chyb jsme udělali za
sérii spoustu.«

Mountfield taky nemohl žehrat na
absenci štěstí, když všechny tři zmi-
ňované duely vyrovnal v power play.

»Nechci nějak snižovat výkon Bole-
slavi, ale aspoň v mých očích to
nebylo tak, že by nás přehrávala.
Všechny góly jsme jí darovali na
podnose a vepředu jsme nebyli
schopní dát gól.« 

Smoleňák pochválil soupeřova gól-
mana Gašpera Krošelje. »Gašper
podle mě chytal v největší formě, co
ho znám, a my jsme ho nedokázali
překonat. Důvodů, proč jsme prohrá-
li, bylo víc, a všechny jdou za námi.«

Za zlomový moment série lze

považovat nájezd Aleše Jergla v tře-
tím souboji, který Krošelj fantasticky
zastavil betonem. »Ano, ale na Jerg-
líka bych to neházel. Tam mohl dát
gól kdokoli, i já na konci prodlouže-
ní. Určitě ale souhlasím, že zlom
nastal ve třetím zápase, kde se série
přehoupla na jejich stranu.«

Hradec Králové před začátkem
sezony nepatřil mezi extraligové favo-
rity, ale do této role se postupně sám
vypracoval. Hrál skvěle dozadu
i dopředu, zdálo se, že tým nemá slabi-
nu a v play off se bude těžko zastavo-
vat. Zvlášť když během ročníku nikdy
neprohrál víc než třikrát za sebou.

Přesto se po zisku Prezidentského
poháru loučí už ve čtvrtfinále. »Je to
pořád dokola. Základní část je úplně
jiná než play off. Nechci říct, že jsme
celou základní částí prošli lehce, ale
neměli jsme žádnou velkou krizi. Ta
na nás bohužel padla až teď v play
off,« dodal trefně Smoleňák. ((rreedd))

TELH ČTVRTFINÁLE PLAY OFF - 5. ZÁPAS
MMoouunnttffiieelldd HHrraaddeecc KKrráálloovvéé -- BBKK MMllaaddáá BBoolleessllaavv 33::44 vv pprrooddll.. (1:1,

1:0, 1:2 - 0:1). BBrraannkkyy:: 4. Orsava, 37. Jergl, 58. Ščerbak - 17. J. Strán-
ský, 47. O. Najman, 50. Flynn, 68. Kelemen. RRoozzhhooddččíí:: Mrkva, Kika - Frodl, Komárek. VVyylloouu--
ččeenníí:: 3:2. VVyyuužžiittíí: 1:1. DDiivvááccii:: 5323. KKoonneeččnnýý ssttaavv sséérriiee:: 1:4.

Chance liga semifinále play off - 5. zápas:
JJiihhllaavvaa -- SSookkoolloovv 33::00 (2:0, 0:0, 1:0). Konečný
stav série: 4:1. VVsseettíínn -- PPrroossttěějjoovv 88::22 (7:0, 0:2,
1:0). Konečný stav série: 4:1.

Finále play off první ligy mezi Vsetínem
a Jihlavou začne v neděli 3. dubna na ledě Vala-
chů, kde bude série na čtyři vítězné zápasy
pokračovat i o den později. 

Česká reprezentace vedená finským
koučem Karim Jalonenem zahájila v Plzni
úvodní část přípravy na MS, jejímž vrcholem

budou zápasy Euro Hockey Challenge proti
Rakousku (6. dubna Znojmo - 8. dubna Linc). 

Útočník Lukáš Pech z Českých Budějovic
dosáhl jako 22. hokejista v historii na 1000 startů
v domácí nejvyšší soutěži. V extralize si zahrál
také v dresu Karlových Varů a pražské Sparty.

NHL: Pittsburgh - Detroit 11:2, NY Islanders -
Tampa Bay 1:4, New Jersey - Montreal 3:2 po s.
n., Minnesota - Colorado 3:2 v p., Winnipeg - Ari-
zona 2:1 v p., Toronto - Florida 5:2, Nashville -
Philadelphia 5:4, NY Rangers - Buffalo 5:4 v p.

Série s Plzní nás nastartovala

Dvaadvacetiletý Kelemen
dal v dlouhodobé části ve 44
zápasech jen pět branek, ale
v play off bronzový medailista
z únorových olympijských her
v Pekingu vládne střelcům.
Navíc vítězné byly hned tři
jeho góly ze hry a navíc i další
v samostatných nájezdech.

Při své střelecké formě si
i představoval, že zápas roz-
hodne. »Musím říct, že trošku
ano. I v zápase jsem tam měl
pár dobrých šancí, i v prodlou-
žení, když jsem to tam zkoušel
bekhendem. Na střídačce jsem
si pak řekl, že by to mohlo při-
jít. Jsem rád, že Švícko (Mar-
tin Ševc) to tam pěkně naho-
dil, viděl mě tam, že jsem před
brankou volný. Ta teč je
o štěstí, jestli to trefí gólmana,
nebo ne.«

Kelemen netuší, kam až
jeho střelecká forma v play off
může vystoupat. »Fakt
se snažím odevzdat
všechno, maximum
pro tým, abychom byli
úspěšní. Jsem rád, že
padají i góly, ale ten
umějí dát všichni. V další sérii
bude potřeba, abychom zase
začali hrát naplno.«

Klíčovou postavou série se

předsezonní posila Bruslařské-
ho klubu ze Zvolenu necítí.
»Samozřejmě góly mi tam
padly, ale byl to fakt týmový
výkon. Několikrát nám to
v závěru vyrovnali. Ukázali
jsme ale sílu kolektivu a v pro-
dloužení jsme to vždycky zlo-
mili na naši stranu, což je fakt
super. Těšíme se na další
sérii.«

Důležitý byl i Kelemenův
rozhodující nájezd ve třetím
utkání série na domácím ledě.
»V takových sériích jsou
nájezdy loterie, tým to dokáže
zlomit. Samozřejmě i další
prodloužení nepřidá na psy-
chice, sami jsme cítili po zápa-
sech, že toho bylo dost.
A když se prohraje, tak je
únava více cítit. Takže se to
mohlo i tam zlomit.«

Mladá Boleslav před soubo-
jem s Hradcem Králové

v předkole zdolala Plzeň 3:2
na zápasy. Sérii s Mountfiel-
dem Kelemen považoval za
těžší. »Fyzicky určitě, hráli

fakt tvrdě. Myslím, že série
byla dobrá i pro
diváky, vždycky se
to nějak zamotalo.
Sice to končí 4:1,
ale všechny zápasy
byly o jeden gól.«

Týden pauzy před semifiná-
lovou sérií s Třincem teď při-
jde Kelemenovi a spol. vhod.
»Kvůli předkolu jsme hráli

vlastně nonstop. Teď si trochu
oddychneme a připravíme se
na Třinec. Nemyslím si, že by
nás pauza mohla zbrzdit. Po-
třebujeme si i my oddechnout,
bylo toho dost. Byli bychom
připravení hrát i zítra, ale
oddychneme si.«

Mladá Boleslav postoupila
do semifinále až z 11. místa po
základní části, což se dosud

v extralize nikomu nepodařilo.
»Máme kvalitní hráče, kvalitní
tým. Play off se hraje naplno,
nadoraz. Zvládli jsme to.
Nedívali jsme se na to, jestli
jsou první nebo předposlední.
Museli jsme vyhrát čtyři zápa-
sy, což se nám podařilo.
Výkony (v druhé polovině
základní části) byly z naší stra-
ny špatné, naštěstí jsme to

nastartovali, semkli jsme se
jako tým a jdeme si dál svojí
cestou. Zlomila to asi ta série
s Plzní, ta nás nastartovala.
Začali jsme si věřit, že jsme
lepší tým. A taky první zápas
v Hradci. Sice jsme ho prohrá-
li, ale vůbec jsme nebyli hor-
ším týmem. Řekli jsme si, že
to můžeme úplně v klidu
uhrát.« ((rreedd))

SSvvýýmm sseeddmmýýmm ggóólleemm vv lleettooššnníímm ppllaayy ooffff ppoossllaall
sslloovveennsskkýý úúttooččnnííkk MMiilloošš KKeelleemmeenn ((nnaa ssnníímmkkuu)) hhookkeejjiissttyy MMllaaddéé
BBoolleessllaavvii ddoo sseemmiiffiinnáállee eexxttrraalliiggyy.. VV oossmméé mmiinnuuttěě pprrooddlloouužžeenníí
rroozzhhooddll ppááttýý zzááppaass ččttvvrrttffiinnáállee vv HHrraaddccii KKrráálloovvéé tteeččíí nnaahhoozzeennééhhoo
ppuukkuu kkaappiittáánnaa MMaarrttiinnaa ŠŠeevvccee oodd mmooddrréé ččáárryy aa ddookkoonnaall vvyyřřaazzeenníí
ddrržžiitteellee PPrreezziiddeennttsskkééhhoo ppoohháárruu zzaa pprrvveennssttvvíí vv zzáákkllaaddnníí ččáássttii..

Hokejisté Boleslavi postoupili do semifinále až z 11. místa po základní části, což se dosud v extralize nikomu nepodařilo. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Radek Smoleňák označil vyřazení ve čtvrtfinále za největší zklamání v kariéře.  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

HOKEJOVÉ HITY

STRANA 16 l ZE SPORTU ÚTERÝ l 29. BŘEZNA 2022

Největšího trenérského úspěchu dosáhl Radim Rulík v roce 2015, to když dovedl hoke-
jisty Litvínova k senzačnímu historickému zlatu. Rozhodující slovo na lavičce Mladé Boleslavi
má od roku 2019. »Samozřejmě jsem doufal, že to zvládneme, ale síla Hradce ve hře v početní
převaze je obrovská. Pro nás bylo klíčové, že jsme se v přestávce trošku srovnali, a v prodlouže-
ní jsme byli šťastnější. Tento zápas i celá série mohly dopadnout úplně opačně, ale my jsme udě-
lali na ledě, co šlo. Nechali jsme tam všechno. Tahalo se to úplně o milimetry a my jsme rádi, že
jsme šťastnějším týmem, protože Hradec byl jednoznačný favorit série.« FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

MLADÁ BOLESLAV
ZVLÁDLA VÍTĚZNĚ

V SÉRII S HRADCEM
TŘI NASTAVENÍ ZA SEBOU.

ČTVRTFINÁLE A SMOLEŇÁK:
»VŠECHNY GÓLY JSME JIM DAROVALI

NA PODNOSE A VEPŘEDU JSME
NEBYLI SCHOPNÍ DÁT GÓL.« 


