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Máme za sebou další, událostmi nabi-
tý týden a bohužel musím konstatovat,
že při pouhém pohledu na novinové
titulky 13. týdne roku 2022 se nedivím,
že čím dál více lidí propadá skepsi
a budoucnost České republiky přestáva-
jí vidět růžově i ti největší optimisté.

Nejsmutnější na celé věci je ale
reakce Fialovy vlády, která se na zdra-
žování úplně všeho rozhodla reagovat
zdvojnásobením cen jízdného pro stu-

denty a důchodce. Jedná se o ukázkový
příklad toho, proč je přídomek »aso-
ciální« pro stávající vládu tak trefný.
Místo posvícení si na daňové úniky
v podání nejbohatších, nebo zavedení
progresivní daně, považuje Petr Fiala
a spol. za nejjednodušší znovu sáhnout
na peníze mladým lidem a důchodcům,
aby pro mladé byly hypotéky ještě
nedostupnější a senioři se strachovali,
zda jim po zaplacení energií ještě
zbydou prostředky na jídlo. Jako by si
vláda neuvědomovala, že studenti ani
důchodci na rozdíl od hnutí STAN
nedisponují žádnými záhadnými kyper-
skými sponzory, a tak je pro vládu
možná obtížné si představit, že svým

krokem ještě více komplikuje život
téměř třetině populace.

Ale co, občanům se dá přece dál nalhá-
vat, že s inflací nejde nic dělat a vláda ji
neovlivní. A kdyby si náhodou někdo
dovolil napsat pravdu o tom, že jsme na
tom ve všech ukazatelích hůře než naši
sousedi, máme po ruce přece nový úřad
cenzora. Z toho vážně až mrazí. Jen pro

srovnání – v Německu, kde inflace dosa-
huje pouhých 5 % oproti našim 11 %,
schválili v uplynulém týdnu balíček opat-
ření za účelem zmírnění dopadů nárůstu
cen energií, benzinu a nafty. Jednorázový
příspěvek ve výši (našich) 7500 korun
pro všechny pracující, daň z pohonných
hmot na evropském minimu a MHD
v přepočtu za 225 korun na měsíc. Na to

všechno se mohou Němci těšit v boji
s inflací. U nás? Zdražení jízdného na
dvojnásobek.

Další »slavní« ze STAN
Když už jsem naťukla téma STAN,

asi vás už ani nepřekvapí, že ani další
týden se neobešel bez nové kauzy dal-
šího z členů tohoto hnutí. Již v únoru

tiskem proběhly zprávy o policejním
vyšetřování hospodářských deliktů
pražského náměstka Hlubučka. Ten dle
nových zjištění vlastní například byt
v hodnotě deseti milionů korun ve
Španělsku. Majetkové přiznání přitom
ale odmítá zveřejnit s tím, že nemá čas
se dotazům od novinářů věnovat.

K celé věci si ještě připočtěte Hlubuč-
kovu vazbu na lidi z bezprostředního
okolí Radovana Krejčíře. A co na to
největší čeští bojovníci za transparent-
nost a koaliční partneři STAN Piráti?
Dle očekávání mlčí. Ono hodně hlado-
vých krků ve straně přece jen dokáže
udělat s dodržováním vlastních morál-
ních zásad divy.

A tak Pirátům podle všeho nevadí ani
porušení zákona o střetu zájmů v podání
Petra Gazdíka, který přes všechno to
vymýšlení asociálních návrhů dočista
zapomněl na to, že vlastní podíl ve
firmě a že jako ministr disponuje povin-
ností do třiceti dnů od nabytí funkce
ukončit veškeré podnikatelské aktivity.
Pan ministr Gazdík se tak rozhodl jít
zjevně už tak dost frustrovaným lidem
příkladem, jen, bohužel, obyčejným
lidem by zřejmě při porušení zákona
podobná argumentace ve stylu »zapo-
mněl jsem« neprošla. Zdá se mi, že
u STAN mají všichni s tou pamětí něja-
ké problémy, když zapomínají na své
studijní pobyty, staré známé na Kypru,
nemovitosti nebo podíly ve firmách.
Jestli za tou kolektivní ztrátou paměti
nebude spíš něco jiného, ale to snad
zhodnotí voliči STAN při příštích vol-
bách. Věřím totiž, že voliči, na rozdíl od
členů hnutí STAN, s pamětí problémy
nemají.

(Pokračování na str. 2)
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Srbská volební komise včera
ráno průběžné výsledky ozná-
mila po sečtení 87,67 procenta

hlasů odevzdaných v prezident-
ských volbách. Vučič, který usi-
loval o druhé funkční období,
byl jasným favoritem hlasování
a svou pozici zjevně potvrdil.
Opoziční prezidentský kandidát,
bývalý náčelník generálního
štábu Zdravko Ponoš, dostal
17,5 procenta hlasů a jeho koa-

lice Sjednoceni pro vítězství
Srbska si v parlamentních vol-
bách připsala 13,1 procenta
hlasů. Socialistická strana Srb-
ska, dlouholetý koaliční partner
SNS, obdržela 11,7 % hlasů.

Srbsko vedené Vučičem sice
deklaruje cíl vstoupit do Evrop-
ské unie, ale také udržuje přátel-
ské vztahy s Ruskem a Čínou.
Mimo jiné se v zemi proti pande-
mii COVID-19 očkuje i ruskou
a čínskou vakcínou. A během
letošního ruského vstupu na
území Ukrajiny Bělehrad odsou-

dil válečný akt, odmítl se ale při-
dat k západním protiruským
sankcím. Srbsko v uplynulých
letech s Moskvou uzavřelo silné
ekonomické i vojenské spojenec-
tví. Srbská armáda mj. nakupuje
z Ruska, ale i z Číny, techniku.
Loni v listopadu pak ruský prezi-
dent Vladimir Putin slíbil Srbsku

dodávat plyn výrazně levněji než
do západní Evropy. Rusko také
stojí za Bělehradem v případě
Kosova, jehož jednostranně
vyhlášenou nezávislost srbští
představitelé dlouhodobě odmí-
tají uznat. Vučič nicméně už od
doby, kdy usedl do premiérského
křesla, neodmítá rozhovory
s Prištinou, které ale zatím řešily
hlavně praktické otázky.

Aleksandar Vučič se narodil 
5. března 1970 v Bělehradě,
metropoli tehdejší Jugoslávie,
vyrůstal na bělehradském před-
městí Zemun. Nadaný šachista
se zájmem o historii – a také
fanoušek fotbalové Crvene
zvezdy – po maturitě zamířil na
právnickou fakultu, kde patřil
k nejlepším studentům, když do
jeho života zasáhl rozpad
někdejší federace Josipa Broze
Tita. Na výsluní se dostal po vol-
bách v květnu 2012, kdy SNS
zvítězila a utvořila koalici se
socialisty v čele s Ivicou Dači-
čem. Vládní spolupráce SNS se
socialisty funguje dodnes.

((aavvaa,, ččttkk))
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Ne všichni mají kyperské sponzory jako STAN

Dnes s přílohou 
VIZE mladých 

INSPIRACE V DIALOGU

12

ŘEČTÍ I ITALŠTÍ PRACUJÍCÍ
CHÁPOU, ŽE CESTA K MÍRU

NEVEDE PŘES DALŠÍ ZBROJENÍ.

VUČIČ, KTERÝ USILOVAL O DRUHÉ
FUNKČNÍ OBDOBÍ, BYL JASNÝM FAVORITEM

HLASOVÁNÍ A SVOU POZICI ZJEVNĚ POTVRDIL.

Srbský prezident Aleksandar Vučič se raduje ze svého vítězství i z triumfu své strany.
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Sto čtyři let po rozpadu Rakousko-Uherska byla
v Plzni odhalena socha posledního rakouského císaře
Karla I. Habsbursko-Lotrinského. Nachází se před lékárnou,
resp. poliklinikou v Masarykově ulici 62. Autorkou je diplo-
movaná dětská sestra Jitka Stoklasová, která se věnuje sochař-
ství. Podle vyjádření starosty se obvod Plzeň-Doubravka
k instalaci sochy nevyjadřoval, protože stojí na soukromém
pozemku. Absurdní je, že místo nemá nic společného s histo-
rií habsburského domu a ulice nese jméno zakladatele
ČSR T. G. Masaryka, jenž byl ve Vídni v roce 1916 odsouzen
k trestu smrti. ((mmhh)) 
Více v komentáři na str. 5. FFOOTTOO –– JJiiřříí VVAALLEENNTTAA
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Podle kontrolorů pokračoval
enormní nárůst běžných výdajů,
zatímco výdaje na investice
se zvýšily jen málo. Vedlo to
k rekordnímu schodku státní-
ho rozpočtu doprovázenému
nárůstem státního dluhu.
Vysoké tempo zadlužování
státu a absence hledání úspor před-
stavují podle NKÚ vážné ohrožení
stability veřejných financí v dlouho-
dobém horizontu.

Státní rozpočet ČR loni skončil
schodkem téměř 420 miliard korun.
Státní dluh stoupl na rekordních 2,47
bilionu Kč. »Ačkoliv ČR v evrop-
ském srovnání patří stále mezi
nejméně zadlužené země, tempo
růstu státního dluhu v roce 2021 bylo
třetí nejvyšší,« uvedl NKÚ.

Úřad uvádí, že schodek se meziroč-
ně zvýšil o víc než 52 mld. Kč, přes-
tože ekonomická omezení kvůli pan-
demii loni nedosahovala takové míry
jako o rok dřív. Na schodku se podle
něj podílel hlavně růst běžných
výdajů téměř o 60 mld. Kč, zatímco
výdaje na investice meziročně vzrost-
ly o 4,5 miliardy. Jako příklad uvádí,

že v letech 2017 až 2020 se počet
státních zaměstnanců zvýšil téměř
o 32 000 a celkový objem peněz na
platy vzrostl zhruba o 66 mld. Kč.

NKÚ také uvádí, že státu se nedaří
plnit cíle v sociální oblasti. Minister-
stva podle něj nastavila některé cíle
tak, že nereagovaly na skutečné
potřeby občanů. Některá ministerstva
do sociální oblasti dávala značné
peníze, aniž se zabývala jejich sku-
tečným přínosem. Dlouhodobým

problémem je pak podle NKÚ odda-
lování důchodové reformy.

Bývalá ministryně financí AAlleennaa
SScchhiilllleerroovváá (ANO) uvedla, že zprá-
va je v některých bodech odtržena
od reality, nesouhlasí ani s tvrzením
NKÚ o vývoji zadluženosti. »Zprá-
va NKÚ naší vládě vyčítá zejména
pokračující podporu pro podnikate-

le, zvýšení platby za státní
pojištěnce a navýšení peněz
pro kraje, což je naprosté
nepochopení situace, ve
které jsme se nacházeli. Rok
2021 byl pro velkou část

podnikatelů ještě horší než rok 2020
a díky naší rozsáhlé podpoře, po
které volala i opozice, tu nedošlo
k hromadnému krachu firem a pod-
niků,« uvedla Schillerová. Zdůrazni-
la, že vládě se podařilo udržet jak
hospodářský růst, tak nejnižší neza-
městnanost v EU.

Výtka NKÚ ohledně vývoje státní-
ho dluhu je podle exministryně 
zcela mimo. »Porovnat jen rok 2021
a 2020, kdy jsme se za výhodných

podmínek předfinancovali, a ne-
vzít do úvahy celé covidové období,
to jednoduše nelze, protože pak
dochází k vědomému zkreslení,«
uvedla.

Dlouhodobá opatření 
se přijmout nepodařilo

Se závěry NKÚ nesouhlasí ani
bývalá předsedkyně sněmovního roz-
počtového výboru MMiilloossllaavvaa VVoossttrráá
(KSČM). Jde podle ní o jiný úhel
pohledu na výdaje v době koronavi-
ru. »NKÚ neuznává všechny zvýšené
náklady za náklady související
s covidem, na druhou stranu je to
vždy otázka výkladu. Například
pokud se navýší některé sociální
dávky, NKÚ to nepovažuje za důsle-
dek covidu, nicméně vzhledem
k tomu, že byl lockdown, zpomalila
se ekonomika a podobně, tak to s tím
samozřejmě nepřímo souvisí. Je to
spor, který se s NKÚ vede po celou
dobu covidu,« řekla Vostrá našemu
listu.

Osobně považuje za špatné to, že
se předchozí vládě nepodařilo přijí-
mat dlouhodobá řešení, například
reformu důchodového systému.
»Tato kritika je podle mě namístě, to
ostatní vyplývá z dlouhodobého
sporu mezi NKÚ a ministerstvem
financí,« dodala exposlankyně.

Kontroloři opakovaně upozorňují
na významné nedostatky ve finanč-
ním řízení státu, které výrazně ohro-
žují stabilitu veřejných financí.
»Výsledky kontrol NKÚ za rok 2021
ukazují v řadě oblastí na dlouhodobé,
často systémové problémy, které pro
Českou republiku představují nedo-
statečně využitou příležitost šetřit
veřejné prostředky,« shrnul úřad svá
zjištění. Podle něj ale nejde o prosté
škrty, ale o odstranění neúčinných
a dlouhodobě zaběhnutých postupů.
Jako příklady NKÚ uvádí nehospo-
dárné nákupy, digitalizaci nezmoder-
nizovaných nákupů, neúčinné kon-
troly některých institucí nebo nedů-
sledný přístup k vlastnické politice
státu. ((jjaadd))

Zadlužování ohrožuje veřejné finance

(Dokončení ze str. 1)

Maily 
z Bidenova počítače
Velice zajímavé okolnosti se

objevily také v souvislosti se
synem amerického prezidenta
Bidena, Hunterem Bidenem. Již
v minulosti vyplavaly na povrch
zprávy o tom, že Biden mladší
pomáhal svými soukromými
aktivitami financovat na Ukraji-
ně vývoj biologických zbraní.
Ačkoliv byly dříve tyto zprávy
označovány jako propaganda,
nyní je potvrdil i britský tisk,
který zveřejnil maily uniklé
z Bidenova počítače. Podle nich
měl Biden pro společnost Meta-
biota zajistit částku v řádech
milionů dolarů. O účelu Bideno-
va konání mají nyní po zveřejně-
ní mailů pochybnosti i vysoce
postavení důstojníci CIA. 

A já se tak oklikou ještě vrá-
tím k tématu boje proti dezinfor-
macím. Představme si situaci,
kdy zprávu o Bidenovi přinesl
web, který byl považován za
proruský, a na základě této zprá-
vy došlo k jeho odstřihnutí. Tu
samou zprávu poté ale o měsíc
později přinesou mainstreamová
média, která mají to štěstí, že
nejsou na černé listině novodo-
bých cenzorů. Co se stane
potom? Dojde k obnovení
původně zablokovaných webů
v případě, že se ukáže, že byly
vypnuty na základě zprávy, která
se následně potvrdila? O tom

upřímně dost pochybuji a za
celou touto věcí vidím nebez-
pečný precedens, kdy vyhodno-
cování pravdy bude probíhat
pouze na základě toho, co se vlá-
dám daných států v daný oka-
mžik zrovna bude hodit do
krámu. A to zhruba v tom duchu,
v jakém média i politici v uply-
nulém týdnu upozadili zprávu
o tom, že díky dodávce jaderné-
ho paliva z Ruska mají nyní obě
naše jaderné elektrárny zásobu
paliva na více než dva roky pro-
vozu…

Příklady táhnou
Pracovníci na italském letišti

v Pise odmítli naložit bedny se
zbraněmi, municí a výbušninami

určenými pro Ukrajinu. Zaměst-
nanci uvedli, že jim bylo řečeno,
že budou nakládat »humanitární
pomoc«. Když se ocitli před
bednami obsahujícími válečný
materiál, rozhodli se příkaz
nevykonat. Odborový svaz děl-
níky podpořil a odsoudil snahy
vydávat dodávky zbraní za
humanitární pomoc. Odbory
také apelovaly na pracovníky
řízení letového provozu letiště,
aby okamžitě zastavili jakékoli
podobné lety. A vyzvaly pracov-
níky, aby »i nadále odmítali
nakládat zbraně a výbušniny,
které rozdmýchávají válečnou
spirálu«. Podobně také železni-
čáři v Řecku odmítají přepravit
obrněná vozidla USA a NATO

k hranicím Ukrajiny. I v tomto
případě se za pracující postavily
místní odbory.

Jsem nesmírně ráda, že řečtí
i italští pracující chápou, že cesta
k míru nevede přes další zbroje-
ní a nekonečné posílání zbraní
a výbušnin do zóny konfliktu. Je
to stejně absurdní, jako hasit
oheň benzínem, ale to stále
nikdo moc nechce slyšet.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

Poznámka redakce: Pravidel-
nou rubriku Bez obalu s K. Ko-
nečnou (navíc doplněnou o další
přílohy) si můžete pustit i online
na webu iHano.cz, nebo na so-
ciálních sítích Kateřiny Konečné
a KSČM.

Asociální vláda

Stavbaři v Hradci Králové pokračují v přestavbě frekventované křižovatky Fortna na kruho-
vý objezd. Uzavírka potrvá do konce roku. FFOOTTOO –– ČČTTKK//DDaavviidd TTAANNEEČČEEKK

Vedení Brna stojí
před těžkými rozhodnutími
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113311 nnaavvrržžeennýýcchh bbooddůů ss mmiinniimmeemm
ttěěcchh,, kktteerréé zzaasslluuhhuujjíí nnaaššii ppoozzoorrnnoosstt
aa kkoommeennttáářř.. JJeeddnnoouu zz ttaakkoovvýýcchh ssoouu--
ččáássttíí pprrooggrraammuu ZZaassttuuppiitteellssttvvaa mměěssttaa
BBrrnnaa ((ZZMMBB)) jjee nnáávvrrhh nnaa ffoorrmmáállnníí
vvzzeettíí nnaa vvěěddoommíí ssoouuhhrrnnnnééhhoo rroozzppoo--
ččttuu ssttaattuuttáárrnnííhhoo mměěssttaa BBrrnnaa nnaa rrookk
22002222,, oobbssaahhuujjííccíí ddooppllnněěnníí oo rroozzppooččttyy
jjeehhoo 2299 mměěssttsskkýýcchh ččáássttíí.. 

Proč formální? Všichni přece víme,
že v důsledku nesmyslné politiky
Vlády ČR dochází k růstu cen energií
a v návaznosti na to všeho ostatního,
což se projeví nejen v dopadech na
rozpočet města, ale i jednotlivé
rodinné rozpočty. Právě v těchto
dnech například ohlásila zdražení
městská akciová společnost Teplárny
Brno, zásobující teplem a teplou
vodou mnoho brněnských organizací
a více než 100 tisíc jeho obyvatel.
Přitom v listopadu 2021 brněnské

teplárny zvedly ceny pro občany
o 250 Kč, tj. celou čtvrtinu původní
ceny. Stalo se tak v období, kdy (ať
chceme, či nechceme) začíná pravi-
delné předvolební předvádění se voli-
čům, a očekávali jsme, že stávající
vedení města žádná takováto opa-
tření před podzimními komunál-
ními a následně i prezidentskými
volbami nepřipustí. Sami si jistě
dovedete představit, jak takové,
a dozajista ne poslední, zdražová-
ní a inflace běžných a investičních
nákladů orgánů a organizací města
a jeho městských částí, ale i spontán-
ní pomoc ukrajinským emigrantům
jak ze strany veřejnosti, tak i města
(více v další části textu), zahýbají
s jeho výsledným rozpočtem.

Obsahem dalšího bodu zasedání
ZMB je schválení finanční náhrady
0,5 mil. Kč své akciové společnosti
Veletrhy Brno za zajištění stavební-
ho povolení (včetně příslušné doku-
mentace a objemové studie podoby)

nové multifunkční haly Aréna Brno
s více než 1300 diváckými místy.
Její výstavba se tak snad posunula
už ke slibovanému zahájení realizač-
ní etapy ještě v tomto roce. S podob-
ným cílem – ukázat plnění volebních

slibů – je na pořad jednání zařazen
i návrh směny pozemků pro všemi
politickými subjekty podporovanou
výstavbu Janáčkova kulturního cent-
ra v Brně, přičemž využitá nabídka
na sponzorování jednotlivých píšťal
pro tamní varhany ze strany brněn-
ské organizace KSČM byla radniční
koalicí odmítnuta. Dosvědčuje to, že
výše uvedené koaliční předvolební
nabízení se voličům tam, kde to
bude viditelné, a odsouvání konku-
renčních stran a jiných, třeba

i potřebnějších akcí, již vskutku
v Brně probíhá.  

Nadále pak pokračuje navyšování
zaměstnanců na městských úřadech,
mnohokrát kritizované i samotnou
koalicí. Konkrétně se navrhuje schvá-

lit financování platů a s nimi sou-
visejících výdajů na devět funk-
čních míst, a to nikoliv pro oblast
sociálních služeb, jak bychom
vzhledem k celospolečenské
situaci mohli předpokládat. Pří-

spěvkové organizaci Centrum sociál-
ních služeb a brněnskému Odboru
sociální péče je pak navrhováno
poskytnutí neinvestičního příspěvku
v celkové částce 10 mil. Kč k pokrytí
nákladů spojených s provozem nouzo-
vého ubytování pro uprchlíky z Ukra-
jiny v areálu židenických kasáren.

V dalším z projednávaných bodů je
předkládána žádost o souhlas ZMB
s poskytnutím 111 bytů pro uprchlíky
z Ukrajiny mimo režim Pravidla pro-
nájmu bytů. O uvedené obecní byty

pochopitelně bude nejen snížen před-
pokládaný roční příděl bytů potřeb-
ným brněnským rodinám dlouhodobě
zapsaným do pořadníku žádostí
o sociální bydlení, ale nechtěně tato
iniciativa odhaluje, kolik asi je jen
v Brně nevyužívaných obecních bytů
víceméně po menší či větší opravě
k okamžité dispozici. V této souvis-
losti překvapuje naivita členky byto-
vé komise a zastupitelky za ČSSD
v jedné brněnské městské části, že
v nich budou ubytovány ukrajinské
rodiny jen na jeden rok, na který dnes
jen mají schváleno pobytové opráv-
nění, když město současně zajišťuje
zařazení ukrajinských žáků do tříd
brněnských základních škol a vyuče-
ní nebo další studium středoškoláků
z jejich řad. 

Jak uvádí jeden z nejmenovaných
politických analytiků, souhlasu
netřeba.

MMěěssttsskkáá rraaddaa zzaassttuuppiitteellůů
KKSSČČMM BBrrnněě
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NKÚ NEUZNÁVÁ VŠECHNY
ZVÝŠENÉ NÁKLADY ZA NÁKLADY

SOUVISEJÍCÍ S COVID-19.

V BRNĚ PROBÍHÁ
KOALIČNÍ PŘEDVOLEBNÍ
NABÍZENÍ SE VOLIČŮM.



Dráhy pořizují autobusy
ČČeesskkéé ddrrááhhyy ((ČČDD)) kkoouuppiillyy

vvyyšškkoovvsskkééhhoo aauuttoobbuussoovvééhhoo
ddoopprraavvccee VVyyddooss BBuuss.. FFiirrmmuu
hhooddllaajjíí vvyyuužžíítt kk zzaajjiiššttěěnníí
nnááhhrraaddnníí ddoopprraavvyy ppřřii pplláánnoo--
vvaannýýcchh vvýýlluukkáácchh nneebboo mmiimmoo--
řřááddnnýýcchh uuddáálloosstteecchh.. 

Dráhy tak chtějí snížit
náklady na náhradní dopravu
i závislost na externích doda-
vatelích. Ještě letos se společ-
nost Vydos Bus přejmenuje
na ČD Bus. Cenu transakce
firma nezveřejnila.

Ročně zaplatí ČD za
náhradní autobusy až 900 mi-
lionů korun. »Vzhledem
k množství výluk a potřebě
zajištění náhradní dopravy
pro nás bude rozšíření vozid-

lového parku o autobusy vel-
kým přínosem, a to nejen
z ekonomického, ale i z pro-
vozního hlediska,« uvedl
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředi-
tele ČD pro servis MMiicchhaall
KKrraauuss. Dráhy podle něho
mohou koupí autobusového
dopravce nejenom snížit
náklady na zajištění náhradní
dopravy, ale i závislost na
externích dodavatelích.

Uzavření smlouvy o koupi
stoprocentního podílu ve
Vydos Busu v minulých
dnech schválil řídicí výbor
drah. Původní zakázky spo-
lečnosti Vydos Bus budou
podle nového majitele dokon-

čeny ve stávajícím rozsahu,
uvedly dráhy. Jedná se
o zajištění MHD ve Vyškově
a jednoho provozního soubo-
ru při výluce Brno – Adamov
– Blansko. Ve firmě zůstávají
také současní zaměstnanci.

Pod firmu Vydos Bus spadá
osm desítek autobusů. »Rádi
bychom postupně navýšili
počet autobusů a samozřejmě
i zaměstnanců, tedy přede-
vším řidičů,« řekl předseda
představenstva Vydos Bus
AAddaamm SSvvoojjaannoovvsskkýý.

Akciová společnost Vydos
Bus vznikla rozdělením
společnosti ČSAD Vyškov.
Dopravce zajišťuje pravidel-
nou autobusovou dopravu

v regionech Vyškov, Bučovi-
ce, Slavkov, a také nepravi-
delnou autobusovou dopravu.
Od konce loňského roku 2021
se postupně zaměřuje na
náhradní autobusovou dopra-
vu pro ČD. Pro firmu může
být nový majitel a nové smě-
řování impulzem. Hospodaře-
ní firmy se totiž potýkalo
s problémy a v letech 2016 až
2020 skončilo podle výroč-
ních zpráv pouze jednou
v kladných číslech, čtyřikrát
skončilo ve ztrátě ve výši
jednotek milionů korun při
obratu okolo 200 milionů
korun. Za loňský rok zatím
firma výsledky nezveřejnila.

((nngg))

Na okraji Ostravy začala rekonstrukce části zvlněného úseku dálnice D1 (dříve D47), na nichž se objevily problémy hned
po dokončení před více než deseti lety. FFOOTTOO –– ČČTTKK//JJaarroossllaavv OOŽŽAANNAA

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina
a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnic-
tví Biomasa začaly na výstavišti v Brně. Na snímku je expozi-
ce mechanizace pro lesní hospodářství v pavilonu P.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//IIggoorr ZZEEHHLL
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SSlleevvoovvéé ppoouukkaazzyy,, kktteerréé nnaabbíízzeellaa vvyybbrraa--
nnáá lláázzeeňňsskkáá zzaařříízzeenníí oodd lleeddnnaa ddoo bbřřeezznnaa
lleettooššnnííhhoo rrookkuu,, zzvveeddllyy ppooddllee rreezzeerrvvaaččnnííhhoo
ppoorrttáálluu SSppaa..cczz zzáájjeemm oo ppoobbyyttyy vv lláázznníícchh.. 

V prvních dvou měsících byla poptáv-
ka vyšší o 19 procent ve srovnání se stej-
ným obdobím předcovidového roku
2019. Vliv na růst zájmu mělo
také rozvolnění protiepidemic-
kých opatření. Projekt voucherů
na slevy do lázní dostupných
přes portál Kudyznudy.cz skon-
čil 31. března, Spa.cz ale
s vybranými lázeňskými provozy v přís-
pěvku 2000 korun na pobyt pokračuje do
30. června.

Lidé nad 18 let si mohli od ledna do
března na portálu Kudyznudy.cz stahovat
poukazy na slevu 2000 korun na pobyt
v lázních minimálně na šest nocí spojený
s alespoň pěti procedurami. Za první 
tři měsíce roku si vygenerovali zhruba 

29 000 voucherů, uvedla MMiicchhaaeellaa KKllooff--
ccoovváá za státní agenturu CzechTourism,
která web Kudyznudy.cz provozuje.
K dispozici bylo kolem 40 000 poukazů.
Projekt Svazu léčebných lázní ČR a Sdru-
žení lázeňských míst ČR navázal na pro-
gram ministerstva pro místní rozvoj

(MMR) COVID lázně, který fungoval od
července 2020 do konce loňského roku.
Stát tehdy na pobyt přidával 4000 korun,
nyní příspěvek hradily lázeňské provozy.

Poukazů na slevu 2000 korun lidé přes
Spa.cz od začátku roku uplatnili několik
tisíc. »V nabídce na Spa.cz je nyní přes 
50 pobytů s již odečteným příspěvkem
2000 korun, odpadá tak nutnost genero-

vání kódu poukazu,« uvedl manažer
Spa.cz RRiicchhaarrdd ŠŠiippoošš.

Se začátkem bojů na Ukrajině 24. února
se podle Šipoše poptávka po pobytech
v lázních okamžitě propadla o třetinu.
V současné době se ustálila na hodnotách
roku 2019. Na následující období připadá

nejvíce objednávek na prodlou-
žený víkend v době velikonoč-
ních svátků, zájem v tomto ter-
mínu je o 16 procent vyšší proti
roku 2019 a stále roste. »Naopak
s rezervacemi na léto lidé zatím

vyčkávají více než dříve,« dodal Šipoš.
Tuzemské lázně kvůli pandemii evi-

dovaly v roce 2020 zhruba o dva miliony
pobytů méně než v době před vypuknutím
krize. Podobné to bylo loni. Lázeňství
před koronavirovou krizí tvořilo podle
ředitele CzechTourismu JJaannaa HHeerrggeettaa
přibližně čtvrtinu všech přenocování.

((nngg))

Lidé se vracejí do lázní

VVllááddaa bbyy mměěllaa nnaa ddooppoorruuččeenníí
mmiinniisstteerrsstteevv ffiinnaannccíí aa žžiivvoottnnííhhoo pprroo--
ssttřřeeddíí ooddmmííttnnoouutt sseennááttnníí nnoovveelluu hhoorr--
nnííhhoo zzáákkoonnaa,, ppooddllee nníížž bbyy kkrraajjee mměěllyy
ddoossttáávvaatt ččáásstt ttěěžžeebbnníícchh ppooppllaattkkůů nnaa
úúkkoorr ppřřííjjmmůů ssttááttnnííhhoo rroozzppooččttuu.. KKaabbii--
nneett mmáá oo ppřřeeddlloozzee rroozzhhooddoovvaatt zzííttrraa,,
jjeehhoo ssttaannoovviisskkoo bbuuddee ddooppoorruuččeenníímm
pprroo SSnněěmmoovvnnuu..

Souhlas se senátním návrhem
vyjádřilo pouze ministerstvo pro
místní rozvoj. Ministerstvo průmyslu
a obchodu i Český báňský úřad
(ČBÚ) se k předloze postavily ne-
utrálně.

Ministerstvo financí odmítlo
změnu kvůli tomu, že »nepovažuje za
vhodné a možné za současné situace

dále snižovat příjmy státního rozpo-
čtu«. Podle odhadu ČBÚ by stát takto
přišel o 155 milionů korun ročně.
Předloni stát podle státního závěreč-
ného účtu získal na úhradách za
dobývání nerostů a poplatků za
geologické práce celkem 
501,3 milionu korun, meziročně
o 112,6 milionu korun méně.

Ministerstvo životního prostře-
dí se postavilo proti novele
zejména kvůli tomu, že mu
v předloze chybí výslovná povinnost
krajům využít výnos z poplatků na
úhradu negativních dopadů těžby na
území kraje.

Senátoři navrhli přiznat krajům
část výnosu poplatků z povrchové

těžby hnědého uhlí, kamene a písku.
Stát by pak měl část zisku z poplatků
dávat především na odstranění
následků po důlní činnosti. Záměrem
novely senátorů v čele s Miroslavem
Balatkou (STAN) je zajistit postiže-

ným krajům příjem z poplatků za
těžbu hnědého uhlí.

V případě povrchové těžby nyní
získávají dotčené obce 33 procent
a stát 67 procent poplatku. Podle
senátní novely by kraje dostávaly 

27 procent a státu by zůstalo 40 pro-
cent. Za podíl na poplatku by podle
autorů novely mohly kraje hradit pro-
jekty na svůj rozvoj nebo opravy
poničených komunikací. Předklada-
telé poukazovali na to, že těžká

vozidla, která nerosty odvážejí,
poškozují komunikace a ruší hlu-
kem. Prach z ložisek se šíří
vzduchem a zatěžuje zdraví
občanů i ve vzdálenějším okolí.

Novela má také určit státu, aby
musel dávat nejen dvě pětiny, ale
polovinu zisku z poplatků za těžbu
nerostů především na odstranění
následků po důlní činnosti. Minister-
stvo průmyslu a obchodu nyní musí
použít 28 procent výnosů z těžebních

poplatků výhradně k odstranění škod
způsobených dobýváním nerostů na
zajištění a likvidaci opuštěných dolů
nebo na revitalizaci zasažených
pozemků. Podle schválené verze by
to mělo být nově 36 procent.

Na likvidaci opuštěných průzkum-
ných důlních děl nebo na zajištění
výkonu státní geologické služby, což
má na starosti ministerstvo životního
prostředí, by pak mělo být určeno 
14 procent výnosů z poplatků za
těžbu. Nyní je to 12 procent.

Stát a obce by pak nadále mezi
sebe v poměru 75 ku 25 dělily pouze
poplatky za hlubinnou těžbu uhlí,
radioaktivních nerostů, ropy a zemní-
ho plynu. ((nngg))

Kraje za těžbu více nedostanou

POPTÁVKA JE O 19 PROCENT VYŠŠÍ
VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM OBDOBÍM

PŘEDCOVIDOVÉHO ROKU 2019.

STANJUROVO MINISTER-
STVO FINANCÍ ŠKUDLÍ,

KDE SE DÁ.

SSvvaazz pprrůůmmyysslluu aa ddoopprraavvyy
ČČRR ppoožžaadduujjee,, aabbyy řřiiddiiččsskkýý
pprrůůkkaazz sskkuuppiinnyy BB uummoožžnniill
řříízzeenníí vvoozziiddeell nnaa aalltteerrnnaattiivvnníí
ppoohhoonn ss hhmmoottnnoossttíí aažž ddoo 
44,,2255 ttuunnyy.. 

Podle současných pravidel
mohou řidiči s tímto opráv-
něním řídit pouze vozy do 
3,5 tuny. Podle Svazu průmys-
lu to firmám usnadní nákup
zejména dodávek na elektrický
pohon, které by bez úpravy
pravidel kvůli vyšší hmotnosti
mohli řídit pouze lidé s řidič-
ským průkazem skupiny C. 

»Dodávky s alternativním
pohonem, a zejména ty elek-
trické, jsou těžší a při plném
nákladu nemohou splnit hmot-
nostní limit do 3,5 tuny a nelze
je tudíž plně využít,« uvedl
prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR JJaarroossllaavv HHaannáákk.
Změnu pravidel umožňuje
evropská směrnice, která
umožňuje za splnění určitých
podmínek řídit s řidičským
oprávněním skupiny B náklad-
ní automobily na alternativní
pohon s celkovou hmotností
od 3,5 do 4,25 tuny.

Výjimku přijalo několik
zemí EU, například Rakousko,

Francie nebo Španělsko a další
země o jejím zavedení uvažují.
Podle Hanáka se ministerstvo
dopravy k úpravě pravidel
staví pozitivně a slíbilo, že
změnu zapracuje v rámci
novelizace zákona o provozu
na pozemních komunikacích
ještě letos.

Změna pravidel podle Haná-
ka také usnadní firmám nákup
automobilů na elektrický
pohon. Pokud by zaměstnanci
firem potřebovali k řízení těž-
ších nízkoemisních dodávek
oprávnění skupiny C, mohlo
by to podnikům výrazně pro-
dražit investice do obnovy
vozového parku, tvrdí svaz.

»S ohledem na tisíce chy-
bějících řidičů s řidičským
oprávněním skupiny C, to
usnadní firmám nákup elektro-
aut a dalších dodávek na alter-
nativní pohony, což bude mít
pozitivní efekt i na životní
prostředí,« doplnil Hanák.

Výjimku je podle evropské
směrnice možné využít pouze
v případě, kdy se hmotnost
vozidla zvýší kvůli těžšímu
pohonnému systému. Nesmí
ale dojít k navýšení nosnosti.

((nngg))

Váha baterek
změní řidičáky



Ačkoliv jsme denně představiteli NATO
a místními poskoky ubezpečováni že je tento
agresivní pakt paktem obranným a že se do bojů
na Ukrajině nezapojuje a zapojit nehodlá, věřit
tomu může snad jen člověk, který žil několik
desetiletí někde v džungli či na pustém ostrově.
Jaká že je NATO obranná aliance, dokazuje za
dobu celé své existence od roku 1949, kdy se
pod vedením USA jednotlivé státy připojují sice
k obraně, ale rozhodně ne svého teritoria, ale
obraně amerických zájmů po celém světě,
zanechávajíce po sobě statisíce mrtvých a zmr-
začených spolu s rozvrácenou zemí.

Jen z těch posledních a největších nutno při-
pomenout rozbití Jugoslávie, zdevastování
Iráku, Afghánistánu či Sýrie. Nutno přiznat že
to Američané dělají chytře, vždy na území tisíce
mil vzdáleného od jejich Kapitolu, kdy do svého
válečného dobrodružství zapojují nejen státy
paktu. Nejinak je tomu i na Ukrajině, kde je
veden boj nikoliv o Ukrajinu samu, ale prostřed-
nictvím Ukrajinců boj s Ruskou federací
o ovládnutí tohoto teritoria s výhledem na do-
bytí Ruska samotného.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina není členem
NATO a její naděje na vítězství nad svým

východním sousedem i přes masivní vyzbro-
jování postupně klesají, hledá pakt možnosti,
jak vstoupit do konfliktu přímo. Už v minulosti
se osvědčilo, když byl protivník obviněn z pou-
žití zakázaných zbraní nebo z totální devastace
území s civilními oběťmi konfliktu. K zásahu 
by mohla přispět i provokace, nějaký ten výstřel
do vlastních řad či zbloudilá raketa, která
dopadne na členský stát. Ve hře je i nasazení
dobrovolníků, dobrodruhů a vražd chtivých
individuí, kteří jsou již připraveni pod praporem
Aliance ochotni zapojit se do válečného
konfliktu.

Jeden zárodek, jak se zdá, se formuje už na
Slovensku, kam bojechtivá madam Černochová
posílá přes šest stovek našich vojáků a vojaček
spolu se štábem, který tomuto uskupení bude
dokonce velet. Doufám, že i ona oblékne
maskáče, zabalí plnou polní, nabije kvér a zave-
lí plížením plazením vpřed, když ještě předtím
přemaluje ceduli z ministerstva obrany na
ministerstvo války.

PPaavveell PPIILLNNÝÝ
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»Máme se na co těšit,« uvedla náměstkyně primátora MMiillaaddaa
SSookkoolloovváá s tím, že první událostí byla 31. března vernisáž
výstavy Pernštejnské ženy a Evropa v prostějovském muzeu.

Na co se můžeme s Pernštejny těšit 
v letošním roce

Zámek, který nechali vybudovat Pernštejnové, stojí v Prostě-
jově již 500 let! Při této příležitosti připravilo město společně
s partnerskými organizacemi řadu zajímavých akcí, které budou

ve městě probíhat od března do listopa-
du. »Výstavy, historické oslavy kolem
zámku, přednášky, soutěže, módní pře-
hlídky i komentované prohlídky. Jsem
přesvědčena, že ze široké nabídky si
vybere opravdu každý návštěvník. Pro-
gram jsme pojali obdobně, jako v roce,
kdy jsme si připomínali 630. výročí
povýšení Prostějova na město. Tehdy
nám to bohužel poněkud překazila epi-
demie koronaviru, ale i tak se většina
akcí odehrála. Věřím, že letošní oslavy
zámku nám již nic nepokazí a skutečně
si je užijeme. Děkuji všem partnerům,
kteří s námi akce připravují,« dodává
Sokolová.

Trocha historie nikomu neuškodí!
Zámek vybudoval v letech 1522–1526 Jan Bohatý z Pernštej-

na. Zámek byl součástí městských hradeb. Za Vratislava z Pern-
štejna, který byl nejvyšším kancléřem Království českého, došlo
v letech 1568–1572 k rozsáhlé renesanční přestavbě zámku.
Byly vybudovány arkády, které však byly za třicetileté války
zničeny, a překrásný portál, který se dochoval dodnes. Na přelo-
mu 16. a 17. století se panství stalo majetkem Karla z Lichten-
štejna a v té době zámek sloužil i jako vězení. V polovině 
17. století Švédové vypálili město i zámek. Zámek byl později
provizorně opraven, ale již nikdy později nebyl využíván jako
panské sídlo. V 18. století sloužil jako sýpka a židovské vězení.
Ve 2. polovině 19. století koupila zámek rodina Chmelařových
a vytvořila z něj centrum českého kulturního života. V roce 1893
koupil zámek od Chmelařových úvěrní spolek Záložna a zasta-
várna v Prostějově. Úpravy zámku byly provedeny počátkem 
20. století a fasáda získala sgrafitovou výzdobu. V letech 
1894-1906 bylo na zámku muzeum.

Dnes je zámek v majetku města a v současné době je zámec-
ký areál veřejnosti přístupný. Zámek je součástí historického
jádra Prostějova. Najdete jej při západním okraji Smetanových
sadů, přímo proti kinu Metro. Podrobný program akcí na celý
rok je rovněž uveden. Podrobněji o historii zámku a o jeho sou-
časném využití pro školství, kulturu a širokou veřejnost budeme
informovat příště.

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN,, 
ččlleenn kkoommiissee pprroo kkuullttuurruu RRaaddyy mměěssttaa PPrroossttěějjoovvaa
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REDAKČNÍ SLOUPEK Potlesk pro pana Jandu?
Většina Poslanecké

sněmovny se opět
projevila jako cent-
rum nenávisti a pri-
mitivnosti. Bylo to
při odebírání dotace
pro Český svaz bo-
jovníků za svobodu,
jehož členy jsou ještě
stále žijící aktivní

odpůrci fašismu anebo jejich potomci.
Zdůvodnění nebylo nutné. Prostě navrže-
ná milionová dotace se dostane do rukou
obskurních spolků, jejichž cílem je pouze
převyprávět historii. Přesně podle dnešní-
ho pojetí »pravdy a lásky«. Pravda je totiž
jediná, ta jejich, tedy těch, co ji mění
v opak, a láska, tedy také tolerance, zmi-
zela s Listopadem a stala se jenom slovem
na praporu havlismu. 

Mnohokrát jsem se zeptal, jak někdo
může pro svou slepou nenávist se mstít
těm, kteří položili své životy i za něj
a jeho blízké? Nenašel jsem odpověď.
Skokan na lyžích Jakub Janda se v minu-
lých volbách stal poslancem za ODS,
stranu, která slovo demokracie nejen má
ve svém názvu, ale také ho při různých
příležitostech denně neustále opakuje. Jde
o stranu, která v čele pětikoalice schvalu-
je přidělení peněz různým neziskovkám,

jejichž činnost je doslova diskutabilní
a která má sama potíže se slovem demo-
kracie. Proč jí ČSBS tak vadí? Protože
říká pravdu o našem osvobození? Protože
pomáhá ošetřovat pomníky postavené po
válce k poctě osvoboditelů a našich
bojovníků za svobodu, kteří padli za nás?

Tedy i za Petra Jandu. Chápu, že pravice
potřebuje umlčet pravdu. Ve školách se to
pravici již podařilo. Nová generace neví
nic o některých obdobích našich národ-
ních dějin, nesmí ovšem mít ani úctu
k těm, kteří padli, aby také ona mohla si
začít plnit své sny. 

Sportovec Jakub Janda by měl hrát fair
play. Sportovec ovšem už zmizel. Je poli-
tik Janda, kterého pohlcuje nenávist. Při-
tom je z kraje, kde působila Partyzánská
brigáda Jana Žižky z Trocnova (mimo-
chodem i Žižkův životopis se postupně
začíná překrucovat) a kde desítky party-
zánů položily své životy v boji za naši
svobodu. Na mnoha místech dodnes jsou

památníky tohoto boje nebo poprav těch,
které se nacistické moci podařilo dostih-
nout. Také o jejich odkaz ČSBS pečuje
a bude pečovat dál, přes zaslepenou nená-
vist bývalého sportovce, místo nějž se
zrodil nenávistí zapšklý politik. I k takové
proměně může dojít, když někdo už neví,

jak na sebe upoutat pozornost, a tleskající
diváci stojící na tribunách kolem dosko-
čiště už nadobro alespoň pro něj zmizeli.
Pak se zapomene i na ty, kteří se zaslouži-
li o jeho úspěchy, a dokonce i na ty, kteří
padli, aby také on mohl žít. A zase se
mluví o Jakubu Jandovi, tentokrát o poli-
tikovi, jemuž by se mělo tleskat. Že by
však za uvedený čin, tedy odebrání přís-
pěvku organizaci, jež udržuje památky
a odkaz minulého odboje, mu někdo tles-
kal, jsem neslyšel. Ovšem kromě těch, na
které sebraná dotace bude převedena.
Bude totiž i na platy.

JJoosseeff ŠŠEENNFFEELLDD,,
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee

Divnosti
Několik hodin minulého týdne přineslo

ještě více divností, než jsme poslední dobou
zvyklí. Pro mne to začalo, jak už jsem psal,
divnojízdou metrem s divnocuknutím.
Druhý den jsme se dozvěděli, že do školy si
někteří nosí i mačetu a nebojí se ji použít…
Za dalších pár hodin vyskočila zpráva, že po

střelbě ve škole v Neprobylicích na Kladensku byli nalezeni dva
mrtví. Později bylo upřesněno, že to bylo v bytě v budově školy,
tedy ne přímo ve škole. A že jedním z mrtvých je známý lékař
Leoš Středa, druhým údajně jeho pětasedmdesátiletý známý.
Danou událost prověřují kriminalisté jako vraždu a následnou
sebevraždu, kdy střelcem měl být starší z mužů.

Chce se říci naštěstí. To proto, že smrt ve škole je pro mnohé
spíše jev z amerických filmů, který se občas objeví i u nás –
a tady to vypadalo na tři případy během pár hodin…

Zaujaly mne diskusní příspěvky pod články o těchto udá-
lostech. Většinou snůška lidské hlouposti a ubohosti, ale jeden
(na Novinky.cz) mi mluví z duše: »Dr. Středa byl podle všeho
odborníkem, který než napsal odbornou práci nebo knihu,
zkoumal vše od základu, tedy i v oblasti psychologie. V tomto
případě se jednalo o profesi zedník. Právě proto si ve svých
letech udělal potřebné výuční listy na určité profese, aby to, co
popíše, odpovídalo realitě a bylo uvěřitelné. To je podle mne ta
správná cesta na rozdíl od těch, kteří své práce jsou schopni
napsat od stolu.

Pokud se týká některých příspěvků o zednících, zde bych
upozornil na problémy, které vznikly po roce 1989 v učebním
školství, které bylo postaveno na vedlejší kolej. Preferovala se
ekonomika, právní služby, humanitní obory apod., učební obory
se tak dostaly na vedlejší kolej. Nebyl zájem se vyučit. Kdo však
řemeslo umí, ten se v žádném případě neztratí. Je to vidět z nabí-
dek ze zahraničí, kde jsou profese zedník, tesař, elektrikář,
svářeč velmi vyhledávané a také řádně finančně ohodnocené. 
Na závěr bych chtěl dodat, že stavby, které uvedené profese za
kvalitního vedení a kontroly postaví, tu mohou a budou stát i po
100 letech, ale po práci většiny politiků ani pes neštěkne!«
napsal jistý Roger Frapa.

Vím, že zase dostanu děsnou bídu, že jsem opět něco někde
opsal, ale proč psát něco, co už bylo napsáno? Jen doplním, že
jsem vyučen a mám maturitu v oboru elektro a v roce 1992 jsem
měl vyplněnou přihlášku na »peďák«, ale člověk míní a život
mění…

ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

Váleční zločinci? Všichni před soud!
Poslední dobou můžeme slýchat názo-

ry, že Vladimir Putin je válečný zločinec,
vrah, bestie, kterého je nutné postavit
před soud. Nejlépe ten mezinárodní. Vola-
jí po tom nejen čeští politici, hlavně ti
vládní, ale i někteří soudci. Konflikt má
a bude mít zásadní dopady ve světové
politice a ekonomice. Je přitom jedno, zda
se operace na Ukrajině jmenuje speciální
vojenská operace nebo válka. Vojenský
konflikt skutečně probíhá a doplácí na něj
tamní civilní obyvatelstvo. Proto by tyto
záležitosti měl posoudit nezávislý soud.

Abychom neměřili dvojím metrem
a neskončili jen u ideologického plácání,
musíme pak ovšem před soud dostat
i ostatní politiky, kteří jsou také kritizová-
ni jako váleční zločinci. Bill Clinton,
G. W. Bush, Tony Blair a další, kteří jsou
obviňováni za rozpoutání válečné agrese.
Clinton by měl stanout před soudem za
ilegální válku proti Srbsku v roce 1999
s mnoha tisíci civilních obětí, a to spolu se

zástupci NATO. Bush s Blairem
musí v rámci objektivity stanout
před spravedlností za ilegální
válku v Iráku v roce 2003, která
si vyžádala pravděpodobně stov-
ky tisíc nevinných obětí, i když
byla nazvána operace Irácká
svoboda. Měřme tedy všem stej-
ně. Pokud voláme po spravedl-
nosti, musí před ní stanout všich-
ni, a ne jen někdo. Nechť to nezávislý soud
posoudí a uvidíme výsledek.

Mám ale obavu, že před soudem
neskončí nikdo, protože Rusko ani USA
nejsou členy Mezinárodního soudu. Také
nemůžeme očekávat dobré důsledky
v Česku. Například prohlášení našeho
předsedy Ústavního soudu Pavla Rychet-
ského, že Putina je nutné zlikvidovat, spíš
dává tušit, jak hluboko dokáže jeden
z vysokých ústavních činitelů klesnout.
Ten, který má vážit slova, dokázal volat
po likvidaci někoho, byť momentálně

nepřítele. Myslet si o tom může,
co chce, ale vyjadřovat se musí
kultivovaně. Na druhou stranu
mě to ani moc nepřekvapuje,
protože naše vláda dokáže na
Ukrajinu posílat takový objem
zbraní, jako nikdo jiný, a přitom
se vládní představitelé bijí
v prsa. A to ani nepočítám výro-
ky senátorů Fischera či Hilšera,

kteří by nejraději zmáčkli červené tlačítko
a vymazali Moskvu nebo jiná místa
z mapy. Raději by měli navrhovat diplo-
matická řešení a snažit se o dosažení míru
v co nejkratší době.

Před soud je tedy skutečně nutné posta-
vit všechny, kdo jsou podezřelými
z válečných zločinů, ne jen některé,
zatímco jiní budou orwellovsky mluvit
o humanitárním bombardování. Válka do
21. století nepatří.

JJaann KKLLÁÁNN,,
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

»Pravda a láska
zvítězí nad lží a ne-
návistí« – ale pravý
opak je pravdou.
Všechno ruské musí
pryč a ti, kteří se
nebojí říct
s v ů j
názor, se
musí mít

na pozoru, aby je někdo nezkritizoval,
popřípadě na ně neupozornil na »těch
správných místech«.

Byli jsme svědky odřeknutých koncertů
Jarka Nohavici, vedení Národního divadla
Praha stáhlo z nastudování operu P. I. Čaj-
kovského Střevíčky a bohužel toho asi
bude ještě víc, vymývání mozků pokraču-
je velice rychle a důkladně.

Svitavy nejsou výjimkou. Minulý týden
zasedalo zastupitelstvo, projednalo jedno-
tlivé body podle plánu, rozhodující byl
rozpočet, který byl sestaven odpovědně
a vychází nejen z potřeb města, ale také
z finančních možností.

Závěr jednání je vždy věnován dotazům
a připomínkám občanů. Těch sice na jed-
nání moc nechodí, ale jeden – pan Běťák –
je pravidelným účastníkem, stále však jen
kritizuje a nic se mu nelíbí. Tentokrát se
obrátil na vedení města s tím, že je zapo-
třebí udělat něco se sochou Rudoarmějce,
která od roku 1965 stojí na Třídě T. G.
Masaryka. Doporučil, aby byl odstraněn

samopal a do ruky mu byla dána ukrajin-
ská vlajka. Starosta města odpověděl veli-
ce vhodně v tom smyslu, že socha byla
vytvořena jako připomínka obětem druhé
světové války a nic se s ní dělat nebude.
Pan Běťák to pak zkoušel ještě dál, ale

obdobně odpověděl i další
zastupitel, a pak se obrátil na
mě s otázkou, jestli budeme
i letos klást k soše věnec. Jak

jsem odpověděla, je jasné, každoročně
pokládáme květiny k hrobům a památní-
kům těch, kteří padli za naši svobodu,
a nevím, proč by to letos mělo být jinak. 

Už jsem se několikrát vyjádřila, že
v žádném případě nesouhlasím s válkou,
vše by se mělo řešit jednáním.

LLiiddmmiillaa KKRRUUŽŽÍÍKKOOVVÁÁ,,
zzaassttuuppiitteellkkaa mměěssttaa SSvviittaavvyy zzaa KKSSČČMM

Ještě o pomníku císaře Karla
Světovost je

zřejmě světovost
a zastupitelé z pl-
zeňské Doubrav-
ky, kteří nevědě-

li, jak dosáhnout této světovosti, se
rozhodli pro tento cíl postavit sochu
posledního rakouského císaře Karla
přímo před místní polikliniku. Dvou-
metrová plastika manželů Stokla-
sových z Nečtin je prý nikoli provo-
kací, jak tvrdil v den odhalení, tedy 
1. dubna, ředitel zmíněného léčeb-
ného zařízení Tomáš Mach, protože
Karel, který údajně představoval
multikulturní soustátí, »jehož konec
vedl ke dvěma diktaturám«, ale
zasloužil se prý po svém nástupu
i o »zachování sociálního smíru«,
nejen tedy o zakončení války. Zbývá
dodat, že peníze na instalaci a zřejmě
na celý projekt poskytla firma Priva-
med, jež polikliniku provozuje. 
Jde o původně městské zdravotnické
zařízení zprivatizované koncem roku
1995.

Socha postavená před poliklinikou
vyvolá mnoho otázek. Už tvrzení, že
vlastně konec Rakousko-Uherska
»vedl ke dvěma diktaturám«, je
nesmysl. Z rakouského soustátí
vznikla, pokud jde o nás, demokratic-
ká Československá republika a je už
známo, že ve vilémovském Německu,
pokud by válka dopadla jinak, se při-
pravovaly plány nejen na odejmutí
severočeské pánve mocnářství, ale
i na postupné spojení německora-
kouských zemí, kam počítali i nás,
s Německem. Konec války a Versail-
leská dohoda těmto plánům na čas
odzvonila. Znovu později spojení
bylo řešeno anšlusem. 

Je tu i tvrzení o tom, že se císař
Karel pokoušel už v roce 1917 uzavřít
separátní mír a kvůli tomu vyslal
svého emisara do Itálie (Sixtova
aféra). Ano, pokusil se. Jenže proto,
že Rakousko-Uhersko bylo už v té
době před hospodářským koncem.
V zázemí byl hlad, nebyly rezervy,
chyběly suroviny. Bylo jen záležitostí

měsíců, kdy se soustátí dostane do
revolučního varu, který by smetl
nejen císařství, ale možná pře-
dešel i revoluci v Rusku. Nejen 
tu jarní »demokratickou«, ale také 
tu pozdější vedenou bolševiky –
říjnovou. Ono jednání, dnes tak často
zmiňované, bylo jen sondami, které
stejně skončily, když se o nich
dozvěděli v Berlíně. Karel »šel na
kobereček« a na další měsíce byl
poslušným žáčkem berlínského
Viléma a dělal, co Německo chtělo.
Válečné ofenzívy z těchto let to
dosvědčují a nezbrzdila je ani výmě-
na náčelníka generálního štábu,
ostatně především pro vojenské
neúspěchy v tyrolských horách, 
jímž byl Karlův člověk. Následné
ofenzívy »na Piavě« stály životy
tisíců Čechů a Slováků oblečených do
rakouských a uherských uniforem.
V říjnu 1918 už prý, jak mně vy-
právěl dědeček, i náboje začaly
docházet. A přesto se stále válčilo
a umíralo.

Organizátorům z Plzně jde prý také
o jeho snahu o »sociální smír«. Jak to
vlastně bylo? Mluví se o třech záko-
nech – zákon na ochranu nájemníků,
o vytvoření ministerstva sociální péče
a ministerstva národního zdraví. 
To jistě bylo pozitivum jeho vlády.
Jenže ve stejné době se utužil policej-
ní systém, jenž pronásledoval všech-
ny, kteří se odvážili bojovat za jistou
sociální spravedlnost. Hlad a zoufal-
ství lidi nahnaly do ulic. Připomínám
hladovou demonstraci v Prostějově,
při níž vojsko začalo střílet do
demonstrantů a zavraždilo 23 lidí. 
To bylo 26. dubna 1917. Další hlado-
vé akce následovaly v květnu – Praha,
Brno, Nový Jičín, Rumburk, So-
běslav…, v červnu stávkovali pražští
kovodělníci, v červenci pro demon-
strace muselo na Ostravsku být vy-
hlášeno stanné právo, atd., atd. Mohu
připomenout i vzpoury vojáků
v Rumburku, Boce Kotorské, Kragu-
jevaci z osmnáctého roku, také kvůli
hladu a válce, které končily rozsudky

smrtí. V Kragujevaci bylo popraveno
dokonce 44 slovenských vojáků. 
Že by o tom všem císař nevěděl? 
Že by tomu nedokázal zabránit? 
Kde bylo jeho sociálno? 

Pan ředitel Mach nám při té příleži-
tosti sdělil, že pomník instalovali
proto, »aby se lidé nad historií trochu
zamysleli a vnímali ji i jinak, než je to
učily soudružky učitelky«. Tedy, že
by nám zřejmě bylo dobře za mocnář-
ství. Opomněl však říci, že český
jazyk stále nebyl roven německému,
že ve volebních okrscích v převážně
německém prostředí stačilo méně
hlasů ke zvolení poslance, že ona
válka nebyla válkou českou, proto na
rozdíl od »kašpéráků«, kteří šli do ní
s prapory, z českého slánského okresu
a odjinud muži šli se smutkem
a odporem a ženy je doprovázely
s pláčem a beznadějí.

V jediném se s panem Machem
ztotožňuji. Ona instalace je pro to
skutečně příležitost.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

Pravda je totiž jediná, ta jejich, tedy těch, 
co ji mění v opak, a láska, tedy také tolerance,
zmizela s Listopadem a stala se jenom slovem 

na praporu havlismu.
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Pamatujete si ještě?



Rusko chce nahradit brettonwoodský systém

Platební model prosazovaný
Kremlem označil Peskov za
prototyp plateb v rublech.
»Nepochybuji o tom, že se to
v budoucnu rozšíří na další
skupiny zboží,« dodal. Evropské
společnosti si podle něj budou
moci rychle otevřít rublové 
účty.

»Nechceme svým zákazní-
kům komplikovat život. Rusko

bylo vždy spolehlivým dodava-
telem. Vše proto bude rychlé,
jasné, srozumitelné,« řekl kre-
melský mluvčí. »Jsou to nová
pravidla a je třeba je dodržovat.
I když, opakuji, pro evropské
firmy se de facto nic nezmění.
Bude to jiný systém de iure,«
prohlásil.

Dodávky plynu realizované po
1. dubnu mají být zaplaceny
»někdy koncem měsíce nebo na
začátku příštího měsíce, tedy

v květnu«. »Proto uvidíme, ještě
je čas,« odpověděl Peskov na
otázku, co se stane, pokud si
západní firmy odmítnou účty
v rublech otevřít. »Bylo by to
v rozporu s dekretem pode-
psaným ruským prezidentem
Putinem,« upozornil.

Rozhodnutí Západu zmrazit
300 miliard dolarů (6,6 bilionu
korun) z rezerv ruské centrální

banky označil Peskov za krádež,
která urychlí odklon od závis-
losti na americkém dolaru 
a euru jako světových rezervních
měnách.

Kreml si podle něj přeje 
nový systém, který by nahradil
finanční architekturu vytvořenou
západními mocnostmi v roce
1944 na měnové a finanční kon-
ferenci v americkém městě Bret-
ton Woods. »Je zřejmé, i když je
to v současné době vzdálená per-

spektiva, že dospějeme k něja-
kému novému systému – odliš-
nému od brettonwoodského
systému,« řekl.

Sulík nevyloučil 
platbu v eurech

Slovenský ministr hospodář-
ství RRiicchhaarrdd SSuullííkk v debatním
pořadu na veřejnoprávní stanici
RTVS připustil možnost, že
Slovensko za plyn nakoupený 
od Ruska bude platit v rublech.

Podle dekretu ruského prezi-
denta Vladimira Putina mají
zahraniční zákazníci peníze na
rubly směňovat pomocí svých
účtů v ruské bance. Pokud 
na tento model nepřistoupí, 
hrozí jim zastavení dodávek.
Dekret stanoví mechanismus,
podle něhož si má každý kupec
u ruské banky Gazprombank
otevřít dva účty. Na devizový 
má zaslat platbu v zahraniční
měně. Za tu Gazprombank
nakoupí rubly a uloží je na
klientův rublový účet. Z toho se
pak uskuteční platba na účet
ruské plynárenské společnosti
Gazprom.

Evropská komise po vydání
dekretu na konci minulého týdne
vzkázala podnikům v sedmadva-

cítce, že by neměly přistoupit na
ruský požadavek platby za plyn
v rublech. Zda ji ale vyslyší, je
ve hvězdách.

»Abychom se neodstřihli od
plynu, budeme platit v ruské
měně, pokud se nedohodneme
jinak,« řekl Sulík ze strany Svo-
boda a Solidarita (SaS). Sloven-

ská státní plynárenská společ-
nost SPP nyní za plyn platí
v eurech. »Jsem ministr hospo-
dářství a musím zajistit energii
pro slovenskou ekonomiku.
Nesouhlasím s válkou, ale
dívám se na to i z ekonomického
hlediska,« cituje Sulíka portál
aktuality.sk.

Za březen byla faktura za plyn
z Ruska ještě v eurech, jak to
vyplývá ze smlouvy. Jak to bude
s další splátkou, kterou má SPP
uhradit 20. května, Sulík neví.

Nicméně Sulík si za svá slova
vysloužil tvrdou kritiku premié-
ra Eduarda Hegera a dalších
politiků vládní koalice.

Průlom v Amazonu: lidé chtějí odbory
PPrraaccoovvnnííccii sskkllaadduu ffiirrmmyy AAmmaazzoonn nnaa

nneewwyyoorrsskkéémm SSttaatteenn IIssllaanndduu ssee vv hhllaassoovváánníí
vvyysslloovviillii pprroo vvyyttvvoořřeenníí ooddbboorroovvéé oorrggaannii--
zzaaccee aa ppoossttaarraallii ssee oo pprrvvnníí úússppěěcchh ooddbboorráářř--
sskkýýcchh ssnnaahh vv dděějjiinnáácchh ttééttoo oobbřříí aammeerriicckkéé
oobbcchhooddnníí ssppoolleeččnnoossttii..

Zaměstnanci své sdružení do odborů
odsouhlasili poměrem 2654 hlasů ku
2131, účast dosáhla asi 58 procent,

informovala americká média. Výsledek
ještě může být terčem stížností, uvedla
agentura AP.

»Je to oficiální! Amazon Labor Union je
první odborovou organizací Amazonu
v amerických dějinách!« prohlásilo na
svém twitterovém účtu relativně mladé
hnutí, které stálo v čele zlomové iniciativy.
Web Business Insider psal po oznámení

konečných čísel o milníku v oblasti zastu-
pování zaměstnanců a tvrdé ráně pro
snahy majitelů a vedení Amazonu.

Vedení firmy se od počátku vehementně
stavělo proti vzniku odborových sdružení.
Agentura AP popisuje, že společnost
pořádá povinné akce, na nichž se za-
městnancům vštěpuje, že odbory jsou
škodlivé. Amazon minulý čtvrtek zveřejnil 
informaci, že v loňském roce utratil přes
čtyři miliony dolarů (skoro 90 mil. Kč) 
za poradenství spojené s nabourává-
ním odborářských snah. Ve svém areálu 
na Staten Island firma rozmístila plakáty
v anglickém a španělském jazyce
vyzývající pracovníky k odmítnutí
iniciativy.

Tyto praktiky zažili i zaměstnanci skla-
du v Bessemeru ve státě Alabama, který se
stal loni dějištěm prvního hlasování
o vzniku odborů v Amazonu. Výsledek
tehdy vyzněl jasně proti této snaze, násled-
ně ale bylo nařízeno opakování hlasování,
když americká Národní rada pro pracovní
vztahy (NLRB) shledala, že vedení Ama-
zon do procesu nevhodně zasahovalo.
Minulý čtvrtek americká média informo-
vala, že nové hlasování skončilo výsled-
kem 993 hlasů proti a 875 pro, ovšem
NLRB se ještě bude zabývat více než 
400 nezapočítanými hlasy.

Definitivní zatím není ani výsledek
z New Yorku. Federální činitelé upozorni-
li, že tomu tak bude až po zpracování
případných připomínek té či oné strany.
Na jejich podání je čas do příštího pátku.

CENY ENERGETICKÝCH KOMODIT

DÁL PRUDCE ROSTOU
Ropa Brent se v březnu obchodovala za téměř 140 USD za barel, nejvyš-

ší cenu od roku 2008. Následně klesla až pod 100 USD a aktuálně se pohy-
buje v pásmu 100 až 120 USD. Celkem od začátku roku zdražila o 32,9 %,
uvedl analytik Wood & Company FFiilliipp LLoouužžeennsskkýý. Cena elektřiny stoupla
o 52 %, zemního plynu o více než 50 %.

DŮSLEDKY »OCHROMENÍ« 
OBILNICE EVROPY

Cena pšenice se letos zvýšila o třetinu, o čtvrtinu cena kukuřice. »Hořící
obilnice Evropy (Ukrajina) zvýšila ceny i obilovin, což už začínají pociťo-
vat i čeští pekaři. Cena pšenice a kukuřice za březen vzrostla o osm, respek-
tive sedm procent, ale v nejvyšším bodě byla cena pšenice o 47 % výše než
začátkem března,« upozornil Louženský. Silně rozkolísaná je i cena ovsa.
Toho farmáři po celém světě zasadili méně než před rokem, sklidili 
ještě méně a aktuálně tak na trhu chybí. »Sójové boby zdražily o pětinu. 
Ty ale ‚nerostly’ kvůli suchu v Jižní Americe, nikoliv kvůli válce v Evro-
pě,« poznamenal Louženský.

DRAHÉ KOVY ZDRAŽUJÍ
Zlato v 1. čtvrtletí zdražilo o téměř šest procent, stříbro o sedm procent.

»Ceny drahých kovů žene od února vzhůru nejistota ohledně války Ruska
na Ukrajině i rostoucí inflace,« řekl analytik Golden Gate CZ MMaarreekk
BBrráávvnnííkk. Po signálech o pokroku jednání Ruska a Ukrajiny o příměří zača-
ly ceny ve druhé polovině března klesat, stále jsou ale výrazně výše než na
začátku roku. Nejnižší růst vykázala platina, a to o 2,8 %. Naopak palladi-
um, jehož těžba je z velké části doménou sankcionovaného Ruska, posko-
čilo o 16 % na 2274 USD. Přesto je to o téměř 1200 USD méně než na
začátku konfliktu. Cena mědi se vyšplhala na 10 466 USD za tunu, což je
proti začátku roku o 8,2 % více. Další vývoj bude podle Brávníka záviset na
vývoji konfliktu. »Dokud se Rusko nestáhne, zůstanou zřejmě drahé kovy
v hledáčku investorů jako bezpečný přístav a jejich cena i poptávka po nich
poroste. Zájem o zlato v Česku vzrostl kvůli válce až o 300 %, nyní se pro-
dává třikrát více fyzického kovu než v běžných měsících,« dodal analytik.

Veřejné finance se stále větším deficitem
DDeeffiicciitt vveeřřeejjnnýýcchh ffiinnaannccíí lloonnii ssttoouuppll nnaa 55,,99 pprroo--

cceennttaa hhrruubbééhhoo ddoommááccííhhoo pprroodduukkttuu zz ppřřeeddllooňňsskkýýcchh
55,,88 %%.. CCeellkkoovvýý vvllááddnníí ddlluuhh ssee zzvvýýššiill nnaa 4411,,99 %%
HHDDPP,, zzaattíímmccoo oo rrookk ddřříívvee ččiinniill 3377,,77 %% HHDDPP..
IInnffoorrmmoovvaall oo ttoomm ČČeesskkýý ssttaattiissttiicckkýý úúřřaadd vv rráámmccii
kkaažžddoorrooččnníí nnoottiiffiikkaaccee zzaassllaannéé EEuurroossttaattuu..

»Výsledky veřejných financí za rok 2021 v pod-
statě nejsou nijak překvapivé. Už samotné hospo-
daření státu v jednotlivých měsících roku dávalo
jasný signál, že se rozpočet bude nacházet v hlubo-
kém deficitu. K němu přispěly nejenom zvýšené
výdaje na podporu ekonomiky v době opakova-
ných lockdownů, ale také zrušení superhrubé
mzdy zasahující příjmovou stranu rozpočtu
a v neposlední řadě i slabší výkon ekonomiky,
která se ani v roce 2021 nevrátila na před-pande-
mickou úroveň,« uvedl hlavní ekonom Creditas
PPeettrr DDuuffeekk.

»Hospodaření vládních institucí za rok 2021
skončilo schodkem ve výši 359,4 mld. Kč,«
uvedla ředitelka odboru vládních a finančních účtů
ČSÚ HHeelleennaa HHoouužžvviiččkkoovváá. Největší podíl na
výsledku mělo i nadále především hospodaření
ústředních vládních institucí, které skončilo ve
schodku 385 mld. Kč. Naopak hospodaření míst-
ních institucí, tedy obcí a krajů, vykázalo přebytek
34,6 mld. Kč. Fondy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven loni zaznamenaly deficit
devět miliard korun.

Celkový vládní dluh v absolutní částce loni

stoupl o 417,3 mld. Kč na 2,567 bilionu Kč. Z toho
je převážná část tvořena vydanými dluhopisy.

Trend zadlužování je sám o sobě podle Dufka
velmi nepříznivý a v krátké době jej lze jen obtíž-
ně zvrátit. »Ekonomika se sice už zřejmě oklepe
od covidových komplikací, avšak nyní už čelí
problémům novým. A to extrémně drahým ener-
giím, rozpadajícím se dodavatelským řetězcům
a v neposlední řadě také vyšší ceně peněz, která
bude znamenat přece jen i vyšší náklady na zadlu-
žování,« upozornil.

Jak budeme letos splácet
Ministerstvo financí (MF) bude letos potřebovat

na financování státního dluhu 552,1 mld. Kč. Loni
to bylo 690,4 mld. Kč. Vyplývá to z aktualizované
Strategie financování státního dluhu, kterou zveřej-
nilo MF.

Celková částka na financování dluhu se skládá
z plánovaného deficitu státního rozpočtu 
280 mld. Kč a z 272,1 mld. Kč, které budou potřeba
na letošní splátky dluhopisů. ČR musí letos např
splatit tři emise korunových střednědobých a dlou-
hodobých státních dluhopisů za 145,4 mld. Kč.
Jednu emisi za 5,8 mld. již MF splatilo, a zbývá tak
139,6 mld. Kč. Dále ČR čeká řádná splátka jistin
úvěrů od Evropské investiční banky za 3,2 mld. Kč.
Z toho již 1,7 mld. stát uhradil v březnu. V květnu
pak přijde splátka zahraniční emise státních dluhopi-
sů vydané v roce 2012 za 2,75 mld. eur (67 mld. Kč).

Zároveň strategie informuje, že MF letos chystá
vydat střednědobé a dlouhodobé dluhopisy mini-
málně za 350 až 400 mld. Kč. Náklady na obsluhu

státního dluhu letos podle materiálu MF očekává
ve výši 48,1 mld. Kč. Loni skutečné výdaje na
obsluhu dluhu činily 42 mld. Kč.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAARadost na tvářích aktivistů po zveřejnění výsledků hlasování FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

RRuusskkoo bbuuddee ppllaattbbuu vv rruubblleecchh,, ppooddoobbnněě jjaakkoo zzaa ppllyynn,, žžááddaatt ii zzaa
ddaallššíí zzbboožžíí,, řřeekkll vv rroozzhhoovvoorruu ss tteelleevviizzíí RRoossssiijjaa 11 mmlluuvvččíí KKrreemmlluu
DDmmiittrriijj PPeesskkoovv.. ZZááppaaddnníí pprroottiirruusskkéé ssaannkkccee ppooddllee nněějj uurryycchhlliillyy
oossllaabbeenníí ddůůvvěěrryy vv aammeerriicckkýý ddoollaarr ii vv eeuurroo..

ROZHODNUTÍ ZÁPADU ZMRAZIT
300 MILIARD DOLARŮ Z REZERV RUSKÉ

CENTRÁLNÍ BANKY BYLA KRÁDEŽ.



RRuusskkéé vveeddeenníí vvččeerraa ooddmmííttlloo
oobbvviinněěnníí vvůůččii rruusskkéé aarrmmáádděě zzee
ssvvéévvoollnnééhhoo zzaabbííjjeenníí cciivviilliissttůů vvee
mměěssttěě BBuuččaa.. MMiinniissttrr zzaahhrraanniiččíí
SSeerrggeejj LLaavvrroovv ttaattoo oobbvviinněěnníí
»»ddookkllááddaannáá«« zzáábběěrryy,, nnaa nniicchhžž jjssoouu
mmrrttvvíí lliiddéé,, oozznnaaččiill zzaa »»ffaalleeššnnýý
úúttookk«« nnaa MMoosskkvvuu aa pprroohhlláássiill,, žžee
jjssoouu zziinnsscceennoovvaannáá.. PPooddoobbnněě ssee
vvyyjjááddřřiill mmlluuvvččíí KKrreemmlluu DDmmiittrriijj
PPeesskkoovv,, oobbvviinněěnníí »»kkaatteeggoorriicckkyy««
ooddmmííttll..

Ukrajinské úřady v neděli uved-
ly, že ve městech v okolí Kyjeva,
z nichž před pár dny odešli ruští
vojáci, našly stovky těl civilistů,
které vojáci zavraždili. Zpravoda-
jové západních agentur pak potvr-
dili, že v ulicích leží desítky těl
civilistů, někteří měli svázané
ruce. Peskov včera řekl, že fakta
a časová posloupnost událostí, jak
je líčí Kyjev, neodpovídají skuteč-
nosti a že by západní lídři měli
s odsouzením Ruska počkat na
vyjasnění záležitosti a vyslech-
nout si ruské argumenty. Ruské
ministerstvo zahraničí už dříve

uvedlo, že se jedná o ukrajinskou
provokaci na objednávku NATO
a USA a že ruští vojáci z oblasti
odešli už 30. března, než se obje-
vily zprávy o zavražděných civi-
listech. Server BBC ovšem »upo-
zornil« na zprávy ruských médií
vycházejících z komuniké minis-
terstva obrany, podle nichž prý
ruská námořní pěchota 1. dubna
informovala, že »ruští námořní
pěšáci čistí obce« ve směru Hosto-
mel-Buča-Ozera »s úkolem uchy-
tit se v nich«. Lavrov včera videa
ukrajinských úřadů a tiskových
agentur označil za zinscenovaná
a poznamenal, že na sociálních
sítích se šíří nepravdivá verze udá-
lostí prosazovaná Ukrajinou
a západními médii. Rusko se snaží
k věci svolat jednání Rady Bez-
pečnosti OSN. Chtělo, aby se
orgán sešel již včera, což ale brit-
ské předsednictví odmítlo. Platí
ale prý dnešní schůzka. Moskva
bude žádat, aby Británie plnila své
povinnosti, které jako předsedající
země RB OSN má.

Řada západních zemí volá po
uvalení dalších sankcí na Rusko.
Rakousko podporuje jejich zesíle-
ní, ale ne embargo na dovoz
plynu. Rozhlasu Ö1 to včera řekl
ministr zahraničí AAlleexxaannddeerr
SScchhaalllleennbbeerrgg. »Vždy jsme u sank-
cí říkali, že mají zasáhnout ty, na
které cílí, a nemají se nám vrátit
jako bumerang,« řekl. U dodávek
plynu by to podle něj byl právě
tento případ. Další sankce vůči
Rusku očekává ministr brzy. »Pra-
cujeme už teď velmi intenzivně na
novém sankčním balíku, který
bude výhledově přijat ještě tento
týden,« dodal. Vedle embarga na
plyn existuje »dost jiných mož-
ností, jak můžeme pevněji utáh-
nout sankční šroub«, uvedl.

Evropská unie může sankce
proti Rusku výrazně přitvrdit.
Včera to řekl německý vicekanc-
léř a ministr hospodářství RRoobbeerrtt
HHaabbeecckk. Možné okamžité embar-
go na dovoz energetických suro-
vin z Ruska ale nepodpořil kvůli
vysoké energetické závislosti

SRN na Rusku. Dodal však, že
SRN chce být co nejdříve nezávis-
lá. »Osobně jsem přesvědčen, že
EU může zajít mnohem dále,«
řekl Habeck. Německo nicméně
odmítá okamžité embargo: »Mno-
hokrát jsem řekl, že tvrdě pracuje-
me na snížení naší energetické
závislosti na Rusku.« Uvedl, že
Německo je na tom jinak než jiné
evropské země, neboť příliš spolé-
halo na zásobování fosilními ener-
getickými surovinami z Ruska.
SRN snížila dovoz plynu z Ruska
z 55 na 40 %. Plyn ale je klíčovým
zdrojem pro německý průmysl

a vytápění, protože jen z 15 % se
k výrobě používá elektrická ener-
gie.

Ruský prezident Vladimir Putin
podepsal dekret, jenž zavádí
»odvetná vízová opatření« vůči
občanům zemí, které Moskva
označuje jako státy, jež vůči
Rusku nejsou přátelské, píše
TASS. Výnos pozastavuje vydá-
vání víz ve zjednodušeném reži-
mu pro občany Evropské unie,
Norska, Islandu, Švýcarska
a Lichtenštejnska. Moskva tak
reaguje na protiruské sankce.

((aavvaa,, ččttkk))

Statistická chyba ve Francii
NNáásskkookk ffrraannccoouuzzsskkééhhoo pprreezziiddeennttaa EEmmmmaannuueellaa

MMaaccrroonnaa nnaa MMaarriinnee LLee PPeennoovvoouu vv ppřřeeddvvoolleebb--
nníícchh pprrůůzzkkuummeecchh ssee uužž zzmmeennššiill nnaa úúrroovveeňň ssttaattiiss--
ttiicckkéé cchhyybbyy.. VVyyppllýývváá ttoo zz pprrůůzzkkuummuu EEllaabbee pprroo
ssttaanniiccii BBFFMM TTVV.. PPooddllee pprrůůzzkkuummuu pprroojjddoouu ddoo 22..
kkoollaa pprráávvěě ttiittoo ddvvaa kkaannddiiddááttii,, vvee vvoollbběě 2244.. dduubbnnaa
bbyy bbyyll jjeejjiicchh ooddssttuupp jjeenn 55 %%.. VVzzhhlleeddeemm kkee ssttaa--
ttiissttiicckkéé ooddcchhyyllccee 33,,11 %% ttoo zznnaammeennáá,, žžee mmáá LLee
PPeennoovváá ššaannccii vvyyhhrráátt..

V nedělním prvním kole by Le Penovou voli-
lo 21 procent Francouzů, Macrona 28 %, nejví-
ce ze všech 12 kandidátů na úřad prezidenta. Ve
druhém kole průzkum předpokládá zisk 52,5 %
pro Macrona a 47,5 procent pro Le Penovou.

Statistici při zveřejnění těchto údajů zdůrazňují,
že termín »statistická chyba« je zavádějící, pro-
tože ve výpočtech chyba není. Jde spíš o odchyl-
ku, protože názory lidí nelze odhadnout zcela
přesně. Rozptyl počtu hlasů, které mohou kandi-
dáti získat, se v tomto případě překrývá a Le
Penová má šanci vyhrát, i když se to teď jeví
jako nepravděpodobné, vysvětluje BFM TV.
Velkou neznámou letošních voleb je také voleb-
ní účast. Podle AFP voliče nevýrazná kampaň
neoslovila a k urnám jich plánuje dorazit 70 %.
To by byla nejnižší volební účast v prezident-
ských volbách od zavedení přímé volby v roce
1965. ((ččttkk))

Orbán upevnil svoji moc
MMaaďďaarrsskkýý pprreemmiiéérr VViikkttoorr

OOrrbbáánn ssee pprroohhlláássiill zzaa vvííttěězzee
nneedděěllnníícchh ppaarrllaammeennttnníícchh vvoolleebb
aa nnáásslleeddnněě vv pprroojjeevvuu kkrriittiizzoovvaall
bbrruusseellsskkoouu bbyyrrookkrraacciiii ii uukkrraajjiinn--
sskkééhhoo pprreezziiddeennttaa VVoollooddyymmyyrraa
ZZeelleennsskkééhhoo.. PPoo sseeččtteenníí vvííccee nneežž
9999 %% ooddeevvzzddaannýýcchh hhllaassůů mmáá
OOrrbbáánnoovvaa kkoonnzzeerrvvaattiivvnníí ssttrraannaa
FFiiddeesszz ppřřeess 5533 %% hhllaassůů,, iinnffoorrmmoo--
vvaallaa BBBBCC..

»Bylo to obrovské vítězství,«
prohlásil Orbán. »Dosáhli jsme
vítězství tak velkého, že ho lze
vidět z Měsíce a určitě je vidět
z Bruselu,« řekl v neděli poli-
tik, kterého EU často kritizuje
kvůli prohřeškům vůči demo-
kracii a kvůli údajné korupci.

Strana Fidesz si ještě upevnila
ústavní většinu v parlamentu,
v němž obsadí 135 ze 199 kře-
sel. »Toto vítězství si budeme
pamatovat do konce života,
protože jsme museli bojovat
proti obrovskému množství
odpůrců,« řekl Orbán podle
CNN a zmínil řadu svých poli-
tických nepřátel včetně maďar-
ské levice, »byrokratů« v Bru-
selu, mezinárodních médií, »a
také ukrajinského prezidenta -

nikdy jsme neměli tolik odpůr-
ců najednou«.

Od začátku konfliktu na
Ukrajině přešlo hranici do
Maďarska přes půl milionu
uprchlíků. Orbánova vláda jim
pomáhá, důsledně ale odmítá
dodávat Ukrajině zbraně a povo-
lit jejich transport přes území
Maďarska. Jedním ze slibů

Orbánovy kampaně bylo, že
udrží zemi mimo tento konflikt.
Zelenskyj opakovaně tuto politi-
ku Budapešti kritizoval, ale
podle expertů zřejmě právě
tento přístup k událostem na
Ukrajině tyto volby Orbánovi
vyhrál. Vítězovu kritiku sklidil
i americký miliardář maďarské-
ho původu George Soros.

Podle dosavadních volebních
výsledků uspěla spojená opozič-
ní koalice Společně za Maďar-
sko ve většině volebních obvodů
v Budapešti a ve dvou obvodech
na jihu země. Celkově získala
zhruba 35 % hlasů a 56 mandá-
tů. Lídr opozice PPéétteerr MMáárrkkii--
ZZaayy již v noci na včerejšek uznal
porážku. »Nebudu skrývat svůj

smutek a zklamání,« řekl Márki-
Zay. Orbánův Fidesz obvinil
z kampaně plné »nenávisti
a lží«. Do parlamentu se poprvé
dostala také krajně pravicová
strana Naše vlast, která získala
šest procent hlasů a sedm man-
dátů. Jedno poslanecké křeslo
obsadí i zástupce německé men-
šiny. 

Souběžně s volbami Maďaři
v referendu hlasovali i o tzv.
zákonu proti pedofilii, který se
týká sexuálních menšin. Maďaři
se měli vyjádřit, zda se mají bez
souhlasu rodičů ve školách konat
programy, které představují
sexuální orientaci, nebo zda mají
být mezi dětmi propagovány
zákroky vedoucí ke změně
pohlaví a zda má být podporová-
no šíření příslušného obsahu
v médiích. Referendum o záko-
nu, který kritizují ochránci lid-
ských práv i Evropská komise,
však nakonec nebylo platné -
nevyjádřil se dostatečný počet
voličů. Podle agentury MTI sice
92 % hlasujících zákon podpoři-
lo, ale výsledky referend jsou
v Maďarsku platné jen v případě,
že platné hlasy odevzdá více než
polovina všech oprávněných
voličů, což se nestalo. Platný
hlas vhodilo jen přes 44 %
oprávněných voličů a dalších
více než 20 % odevzdalo neplat-
né odpovědi. ((aavvaa,, ččttkk))

Buča. Moskva kategoricky odmítla obvinění

Zastavený vývoz do Ruska ničí zemědělce
VV IIzzrraaeellii hhrroozzíí kkvvůůllii pprroottiirruusskkýýmm ssaannkk--

ccíímm zznniiččeenníí aažž 5500 000000 ttuunn zzeemměědděěllsskkýýcchh
ppllooddiinn.. TTaammnníímm zzeemměědděěllccůůmm ssee nneeddaařříí
nnaajjíítt nnááhhrraadduu zzaa zzaassttaavveennýý vvýývvoozz ddoo
RRuusskkaa.. PPoossttiižžeennyy jjssoouu ppooddllee lliissttuu TThhee JJeerruu--
ssaalleemm PPoosstt ssttoovvkkyy pprroodduucceennttůů..

Ve skladech hnije 50 000 tun plodin,
hlavně mrkve, řapíkatého celeru, brambor
nebo ředkviček. Část zemědělců už začala
znehodnocenou úrodu, pro niž se nenašel
žádný náhradní odběratel, ničit.

OOffiirr TTrraabbeellssii, který vede podnik Jeron,
prodává 95 procent produkce do Ruska.
Řekl, že jeho firma zatím musela zničit řed-
kvičky z šesti hektarů polí a celer z přibliž-
ně stejně velké plochy. »To jsme zničili
a úrodu, kterou ještě mám v chladicích

skladech, budu muset zničit také. Nevíme,
co bude, vláda na naše dotazy neodpovídá.
Hledáme sice jiné odbytiště, ale to není
vůbec snadné, protože je to hodně narych-
lo,« řekl Trabelsi. O vývozní náhradu za

Rusko usiloval už před rusko-ukrajinským
konfliktem, ale kvůli silnému šekelu, izra-
elské měně, se mu to nepodařilo. Protože
evropské trhy mají podle něj vlastní doda-
vatele »Mám také mnoho zboží v Rusku,
za něž nemohu dostat zaplaceno. Peníze,

kterými platili, jsou zmrazeny v bankách ze
strachu, aby nebyly zneužity k praní špina-
vých peněz. Dopravci však chtějí platby
předem, ceny se za rok zvedly o čtyři sta
procent,« uvedl dále Trabelsi. 

Reuven Nir, jehož podnik
pěstuje kořenovou zeleninu,
sdělil, že jeho firma má
zatím ještě na polích 3000
tun mrkve určené Rusku a že
sklizeň začne příští týden.

Nir teď hledá náhradního odběratele, doufá
v obnovu exportu do Ruska, a proto má při-
pravené i chladicí sklady.

Organizace Leket, která se zabývá využi-
tím potravin, zahájila projekt, který má
zachránit čerstvé produkty pro izraelský

trh. Za každých 180 dolarů (4000 korun)
chce Leket poskytnout přes 300 kilogramů
čerstvé zeleniny pro nejchudší skupinu
obyvatel. Prozatím se podařilo získat od
dárců 1,5 milionu dolarů, cílem ale je dvoj-
násobek. Leket chce tímto způsobem
zachránit před zničením až 10 000 tun zele-
niny. Jenže to je pouze pětina vyrobené
produkce.

Šéf této organizace JJoosseeff GGiittlleerr prohlásil,
že vzhledem k velkému objemu na izrael-
ském trhu se už zelenina začala zpracová-
vat do polévek, což prodlouží dobu jejího
využití. »Jsou to vysoce kvalitní polévky
a přednostně budou dodány starým lidem,
kteří už nemohou vycházet z domova,«
informoval Gitler. ((aavvaa,, ččttkk))

Maďarský premiér Viktor Orbán pronáší vítězný projev. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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OHROŽENÁ

SPRAVEDLNOST
TTuurreecckkáá vvllááddaa ddooppoorruuččíí ppřřeessuunn

pprroocceessuu oohhlleeddnněě vvrraažžddyy ssaaúúddsskkooaa--
rraabbsskkééhhoo ooppoozziiččnnííhhoo nnoovviinnáářřee
DDžžaammáállaa CChhááššuukkddžžííhhoo ddoo SSaaúúdd--
sskkéé AArráábbiiee.. UUvveeddll ttoo mmiinniissttrr sspprraa--
vveeddllnnoossttii BBeekkiirr BBoozzddaagg.. PPřřeessuunn
nnaavvrrhhll ssttááttnníí zzáássttuuppccee aa rroozzhhooddnnee
oo nněěmm ssoouudd,, kktteerrýý ssii vvyyžžááddaall ssttaa--
nnoovviisskkoo eexxeekkuuttiivvyy.. PPoossttoojj AAnnkkaarryy
kkrriittiizzoovvaallaa lliiddsskkoopprráávvnníí oorrggaanniizzaa--
ccee AAmmnneessttyy IInntteerrnnaattiioonnaall ((AAII))..

Státní zástupce navrhl, aby pro-
ces, v němž čelí obžalobě v sou-
vislosti s vraždou novináře 26
občanů Saúdské Arábie, byl pře-
dán do Rijádu. Podle něj je pokra-
čování soudu v Istanbulu ohrože-
no, protože se ho neúčastní obža-
lovaní, které Saúdi odmítli vydat.
Soud znovu zasedne ve čtvrtek.
»Dáme pozitivní stanovisko
ohledně předání případu,« uvedl
Bozdag. Podle něj by se ale turec-
ké soudy mohly případem opět
zabývat, pokud by nebyly spoko-
jeny, jak k němu přistoupí justice
v Rijádu. Záměr předat případ kri-
tizuje AI. »Je to smutný den pro ty,
kteří strávili tři roky snahou
dosáhnout spravedlnosti v případě
Chášukdžího smrti,« uvedla
tajemnice AI AAggnnŹŹss CCaallllaammaarrddoo--
vváá. Přesunout proces znamená
předat případ těm, kteří jsou za
smrt novináře zodpovědní. 

LAMOVÁ

UŽ NEKANDIDUJE
HHoonnggkkoonnggsskkáá sspprráávvkkyynněě CCaarrrriiee

LLaammoovváá ((6644)) nneebbuuddee uussiilloovvaatt
oo ddaallššíí mmaannddáátt.. VV nneejjvvyyššššíí eexxeekkuu--
ttiivvnníí ppoozziiccii bbyyllaa oodd rrookkuu 22001177..
OO ffuunnkkccii hhoonnggkkoonnggsskkééhhoo sspprráávvccee
ssee cchhccee ppooddllee RReeuutteerrss uucchháázzeett
ddrruuhhýý nneejjvvýýššee ppoossttaavveennýý ppřřeeddssttaa--
vviitteell mměěssttaa aa bbýývvaallýý ppoolliicciissttaa JJoohhnn
LLeeee..

Hongkongského správce vždy
po pěti letech vybírá volební
komise. Má 1500 členů. O novém
vedení rozhodnou 8. května.
Původní, březnový termín volby
správce byl odložen kvůli pande-
mii. Lamová včera uvedla, že se
chce věnovat rodině. »Už dříve
jsem řekla, že prioritou je pro mne
rodina. Příbuzní se domnívají, že
je čas vrátit se domů,« sdělila
Lamová, první žena ve funkci
správkyně města. Lee řídil bezpeč-
nostní operace za protestů v roce
2019. Od roku 1997, kdy se býva-
lá britská kolonie dostala opět pod
čínskou správu, měl Hongkong
čtyři správce. Nově zvolený
nastoupí 1. července. O pozici by
se mohl ucházet i tajemník pro
finanční záležitosti Paul Chan či
exsprávce Leung Čchun-jing.
Nominační období kandidátů
začalo v neděli, potrvá dva týdny.
Kandidát na funkci musí získat
podporu aspoň 188 členů volební
komise.

DIPLOMATICKÁ

PŘESTŘELKA
RRuuššttíí ddiipplloommaattéé ssee vvyyssmmáállii

vvýýzzvvěě,, kktteerroouu jjiimm vv ppáátteekk aaddrreessoo--
vvaalloo ččeesskkéé mmiinniisstteerrssttvvoo zzaahhrraanniiččíí..
TToo rruusskkéé ddiipplloommaattyy vv ddookkuummeennttuu
vvyyzzvvaalloo,, aabbyy nneesslloouužžiillii rreežžiimmuu
pprreezziiddeennttaa VVllaaddiimmiirraa PPuuttiinnaa..
RRuusskkéé vvyyssllaanneeccttvvíí vvee ššvvýýccaarrsskkéé
ŽŽeenneevvěě nnaa TTwwiitttteerruu ppoodděěkkoovvaalloo zzaa
»»vveellkkoorryyssoouu nnaabbííddkkuu«« aa ddooddaalloo,,
žžee rruuššttíí ddiipplloommaattéé mmaajjíí ddoossttaatteekk
ssvvěěddoommíí,, uuvveeddll zzpprraavvooddaajjsskkýý sseerr--
vveerr BBBBCC NNeewwss..

»Máme dost svědomí a také
schopnost rozpoznat americké
mopsíky, když nějaké vidíme,«
uvedlo ruské vyslanectví v Ženevě
na adresu českých diplomatů.
České ministerstvo zahraničí
ruské diplomaty vyzvalo, aby se
dále nepodíleli na zastupování rus-
kého politického vedení, které se
rozhodlo provést »apokalyptickou
destrukci« svého souseda. »Kole-
gové, prosíme ty z vás, kteří mají
svědomí a kteří si udržují schop-
nost rozpoznat zlo: opusťte tento
kruh spolupachatelů. Vyzýváme
vás, lidi s morálkou a dobrým srd-
cem, prosím, opusťte tuto potápějí-
cí se loď, která jen přitahuje hněv
svobodymilovných lidí na celém
světě,« napsala v dokumentu
česká diplomacie.

OPOZICE OBVIŇUJE VIKTORA
ORBÁNA A JEHO FIDESZ, 
ŽE SVÝM VOLIČŮM LÉTA

VYMÝVALI MOZKY. 

IZRAELSKÝM ZEMĚDĚLCŮM
SE ZATÍM NEPODAŘILO

PRO VÝVOZ JEJICH ZELENINY
NAJÍT NÁHRADU. 

Sergej Lavrov včera uvedl, že na sociálních sítích se šíří neprav-
divá verze událostí ve městě Buča prosazovaná Ukrajinou
a západními médii. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Z Luhanska jsme jeli přes
město Slavjanoserbsk a dále
k řece Doněc, která tvořila býva-
lou linii dotyku mezi Ukrajinou
a LLR. Před řekou, přes kterou
vede poničený most, nás zastavi-
li vojáci na velitelském stanoviš-
ti. Zde mezi lety 2015 až 2022
hraniční přechod nebyl, cesta
přes most byla otevřena teprve
nedávno. Na obou stranách

Donce kontrolují vojáci LLR
každého, kdo přechází řeku –
bývalou linii příměří. Přejeli
jsme přes most a ocitli jsme se na
území, které bylo ještě nedávno
pod správou Ukrajiny. Po chvilce
jsme přijeli do Trechizbenky.

Nejprve jsme se jeli podívat na
opuštěnou bývalou základnu
útočného praporu ukrajinských
pozemních sil – praporu Ajdar.

Základna se nacházela v jedné
z ulic vesnice v rodinném domě.
Nacházela se mezi dvěma jinými
rodinnými domy. Byli jsme upo-
zorněni, že chodit můžeme
jenom po cestičce za vojákem.
Nesmíme ji opustit, protože by
tam mohly být miny. Území
obce a jejího okolí nebylo ještě
plně odminováno. Prohlédli
jsme si dům uvnitř. Všude byly
rozházeny věci včetně výstroje
a osobních věcí vojáků Ajdaru.
Potraviny i různé dokumenty. Na
stěnách visely obrázky od dětí
z místní školy, na kterých vyjad-
řují podporu ukrajinským vojá-
kům a Ukrajině, které přejí
vítězství. Bylo vidět, že Ukrajin-
ci odcházeli velmi spěšně.
V prostoru hospodářství jsme

viděli mnoho ve spěchu zane-
chaných nábojů různých kalibrů,
na dvoře důmyslný systém záko-
pů a okopů. Doprovázející vojá-
ci nám řekli, abychom si všimli,
že zákopy a okopy jsou otočeny
ve směru Krymskoje, které bylo
tehdy také pod správou Ukrajiny.
Znamená to, že Ukrajinci stříleli
z této základny na vlastní vojáky
a civilisty v Krymském, aby pak
ze střelby obvinili vojáky LLR.
Slyšeli jsme zvuky střelby
z nedaleké fronty.

Po prohlídce základny jsme
jeli do středu vesnice, kde stojí
kostel, památníky, budovy admi-
nistrativy, obchodu a zdravotní-
ho střediska. Je tu škola i školka.
Bylo tu živo, lidé chodili na
nákup či procházku, rozmlouva-

li, seděli na lavičkách před
domy. Před budovou administra-
tivy jsme hovořili se dvěma
místními ženami, jedna z nich
byla starostka vesnice. Ta vzpo-
mínala na příchod vojáků LLR:
»Naši občané je vítali a radovali
se, že končí toto strašné období.
Viděli, co tady Ukrajinci udělali
jen za poslední dva tři dny své
přítomnosti ve vsi. Dříve to byla
pěkná, bohatá vesnice. Nyní
zůstaly prázdné domy. Je těžko,
vše je třeba obnovit.« Dále sta-
rostka vyprávěla, jak špatně se
ukrajinští vojáci chovali k míst-
ním obyvatelům. Jednou přišli
do její kanceláře a uráželi ji.
Druhá žena zdůraznila, že ve vsi
není už měsíc elektřina a plyn,
voda se dováží v cisternách. Obě

však věří, že nastal toužebně
očekávaný mír a že s pomocí
vlády LLR a Ruska se podaří
vesnici obnovit.

Zrovna v době naší přítomnos-
ti přijely do zdejší mateřské
školy dvě poslankyně Lidového
sovětu LLR s humanitární pomo-
cí. Informovaly nás, že školka je
postupně obnovována. Nezůstal
v ní kámen na kameni, Ukrajinci
vybavení zničili, nebo rozkradli.
Poslankyně věří, že brzy bude
provoz zařízení pro děti obnoven.
Poté jsme si prohlédli ještě jednu
základnu Ajdaru v Trechizbence
a zákopy v jejím blízkém okolí.

JJaarroommíírr VVAAŠŠEEKK,, 
TTrreecchhiizzbbeennkkaa,,

3300.. bbřřeezznnaa
FFOOTTOO -- aauuttoorr

PPoopprrvvéé jjssmmee ssee vvššiicchhnnii zzaahhrraanniiččnníí nnoovviinnáářřii ddoossttaallii zzaa bbýývvaa--
lloouu lliinniiii ddoottyykkuu,, kktteerroouu rroozzhhooddnněě nneeššlloo cceellýýcchh sseeddmm lleett nnaazzýý--
vvaatt »»lliinniiíí ppřříímměěřříí««,, pprroottoožžee ooddttuudd UUkkrraajjiinnccii nneeuussttáállee oossttřřeelloovvaa--
llii mměěssttaa aa vveessnniiccee zzaa řřeekkoouu DDoonněěcc vvee SSllaavvjjaannoosseerrbbsskkéémm ookkrree--
ssee,, kktteerréé ssee nnaacchháázzeellyy ppoodd sspprráávvoouu LLuuhhaannsskkéé lliiddoovvéé rreeppuubblliikkyy
((LLLLRR)).. TTrreecchhiizzbbeennkkaa bbyyllaa ppoo sseeddmm lleett ppoodd uukkrraajjiinnsskkoouu sspprráá--
vvoouu,, nneeddáávvnnoo ppřřeeššllaa ppoodd sspprráávvuu LLLLRR..  PPřřiijjeellii jjssmmee ssee ppooddíívvaatt,,
jjaakk ttoo vvyyppaaddáá vvee vveessnniiccii ppoo ooddcchhoodduu uukkrraajjiinnsskkýýcchh vvoojjáákkůů,, aa jjaakk
nnaa nnoovvoouu ssiittuuaaccii ppoohhllíížžeejjíí mmííssttnníí oobbyyvvaatteelléé..

Za linií frontu – v Trechizbence

Zákopy v blízkém okolí Trechizbenky

Zničený tank

Základna útočného ukrajinského praporu Ajdar

Starostka vesnice Trechizbenky (vpravo)

V zákopech

Náboje různých kalibrů, které zde zanechali Ukrajinci.
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Nehmotné kulturní dědictví jihu Moravy

Unikátní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje existuje od r. 2013. Zájemci se v souladu
s ním seznamují se zvyky, tradicemi nebo řemeslnými postupy
z jižní Moravy. Z nich některé jsou zapsané nejen do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, ale také do
Reprezentativního seznamu UNESCO Organizace spojených
národů. Přítomné na vernisáži potěšil šardický folklór. ((vvžž))

FFOOTTOO -- VVááccllaavv ŽŽAALLUUDD
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PPuuttoovvnníí vvýýssttaavvuu VVíírraa vv ttrraaddiiccii,, kktteerráá ppřřeeddssttaavvuujjee nneehhmmoottnnéé
kkuullttuurrnníí dděěddiiccttvvíí JJiihhoommoorraavvsskkééhhoo kkrraajjee,, ootteevvřřeell vvee ffooyyeerruu
bbuuddoovvyy bbrrnněěnnsskkééhhoo hheejjttmmaannssttvvíí nnáámměěsstteekk hheejjttmmaannaa aa ssttaarroossttaa
mměěssttaa KKyyjjoovvaa FFrraannttiiššeekk LLuukkll..



POČASÍ

DDNNEESS bude většinou zataženo, občas slabý déšť, v polohách nad
600 m srážky smíšené nebo sněhové, během dne postupně sněžení jen
na severu v polohách nad 1100 m. Na horách ráno a dopoledne sráž-
ky trvalejší. Večer srážky jen místy. Nejvyšší denní teploty 66 aažž 1100 °°CC,
v 1000 m na horách kolem 33 °°CC. Čerstvý jihozápadní až západní vítr
55--1100 mm//ss, místy s nárazy 1155--2200 mm//ss, na horách kolem 2255 mm//ss. Na jihu
Moravy a severu Čech vítr mírný 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude převážně oblačno, přechodně až polojasno. Ojedině-
le, na horách místy přeháňky, večer na východě četnější. Noční teplo-
ty 88 aažž 44 °°CC, denní teploty 1122 aažž 1166 °°CC, na jihu Moravy až 1188 °°CC.
Mírný západní až jihozápadní vítr 33--77 mm//ss.

VVee ččttvvrrtteekk bude zataženo až oblačno, zpočátku jen místy, postupně
od západu na celém území déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Na
horách srážky trvalejší. Noční teploty 99 aažž 55 °°CC, denní teploty 1133 aažž
1177 °°CC, na západě kolem 1111 °°CC. Mírný, postupně čerstvý jihozápadní
vítr 55--1100 mm//ss, místy s nárazy kolem 2200 mm//ss.

VV ppáátteekk bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo
přeháňkami, na severu v polohách nad 700 m srážky smíšené nebo
sněžení. Noční teploty 66 aažž 22 °°CC, denní teploty 99 aažž 1133 °°CC, na západě
a severu místy kolem 77 °°CC. Mírný jihozápadní vítr 33--77 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Párečky v pikantní medové omáčce
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 400 g tenkých párků, 2 lžíce oleje, 

2 lžíce sójové omáčky, 3 lžíce kečupu, 100 g medu,
200 ml piva, 2 chilli papričky, 2 stroužky česneku, 
1 jarní cibulku, medvědí česnek.

Párky rozkrájíme na kousky velikosti sousta a opeče-
me je na oleji dozlatova. Přidáme sójovou omáčku,
med, kečup a krátce orestujeme. Postupně přiléváme
pivo a dusíme asi 20 minut. Pár minut před dokončením
přidáme na plátky nakrájený česnek, chilli papričku
a cibulku. Párky můžeme místo na pánvi připravit
i v troubě. Hotové párečky podáváme s pečivem nebo
sýrovými tyčinkami posypané drobně nakrájeným
medvědím česnekem. Dobrou chuť!

ZZaassllaall PPeettrr MMiicchháálleekk,, OOlloommoouucc ((rreecceepptt čč.. 8800//2222))

Z HISTORIE

11889977 nar. RRuuddoollff HHLLAAVVIICCAA,, český sochař
a řezbář (zemř. 3. 6. 1971)

11990077 zemř. JJaann PPIIŠŠTTĚĚKK, český herec a operní
pěvec (nar. 17. 4. 1847)

11992277 nar. OOttttoo LLAACCKKOOVVIIČČ, český herec a dabér
slovenského původu (zemř. 4. 2. 2008)

11996677 zemř. HHeerrmmaannnn JJoosseepphh MMUULLLLEERR, americ-
ký genetik. Nobelova cena za lékařství
a fyziologii 1946 (nar. 21. 12. 1890)

11996677 zemř. OOllddřřiicchh KKOOVVÁÁŘŘ, český operní
pěvec, tenor (nar. 21. 2. 1907)

11999977 zemř. FFrraannttiiššeekk KKOOŽŽÍÍKK, český spisovatel
a esperantista (nar. 16. 5. 1909)

11999977 zemř. AAlllleenn GGIINNSSBBEERRGG,, americký básník,
představitel beatnické generace (nar. 3. 6. 1926)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky IV (6/8). Britský seri-
ál (2015) 0099..5555 První republika II (13/13).
Závěrečný díl seriálu 1100..5500 Úsměvy Otto
Lackoviče (2002) 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 Stella Zázvorková – 100 let.

Život herečky Stelly Zázvorkové (1996)
14.45 My všichni školou povinní (13/13).

Zvonění na časy. Seriál (1984)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky IV (7/8).

Britský seriál (2015)
16.45 Cestománie. Vanuatu: Děti ráje (2002)
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 JJeeddnnaa rruukkaa nneettlleesskkáá.

Jiří Macháček a Ivan Trojan v černé
komedii o věčném smolaři (2003)

2211..5555 NNeevviinnnnéé llžžii..
Moje pravda.
Každý má někdy důvod neříct pravdu

23.14 Výsledky losování Šťastných 10 
a Euromiliony

23.15 Komisař Moulin.
Smrtící svůdnost.
Francouzský kriminální cyklus (2000)

0000..5555 AZ-kvíz 0011..2255 Zajímavosti z regionů 0011..5500
Sváteční slovo 0011..5555 Romantická Lednice a Valti-
ce 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 (2/4)
0099..2255 Zázraky lidského génia: Tajemství pyramid
1100..1155 Dějiny světa: Věk říší (2/8) 1111..1100 Největší
tankové bitvy: Perský záliv 1111..5555 Postřehy odjinud
12.00 Život etnografa a indianologa 

Mnislava Zeleného Atapany 
pohledem Martina Štolla

12.20 Nedej se plus
12.45 Nedej se: Člověk proti ptákům
13.15 Válečné stroje: Bomby, mosty a tunely.

Britský dokumentární cyklus
14.00 Tajemství 2. sv. války: Plukovník Doolittle.

Britský dokumentární cyklus
14.55 Království divočiny: Delfínovec amazonský
15.20 Vanuatu, příběh z konce světa.

Francouzský dokument
16.15 Zmrzlá planeta: Těžký úděl živočichů za

polárním kruhem. Z kolekce BBC Earth
17.10 Viktorie - vášeň a moc.

Koprodukční hraný dokument
18.05 Šanghaj a Hongkong.

Francouzský dokument
19.00 Cyklotoulky. Rakousko
19.15 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 KKoorrssiicckkýý ppřřííppaadd.

Jean Reno a Christian Clavier 
ve francouzské komedii (2004)

21.40 Pouť za ruskou demokracií.
Koprodukční dokument 

22.35 Letecké katastrofy: Souboj s řízením.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

23.25 Letadlová loď, ochránce oceánů.
Americký dokument

0000..0055 H2O: Molekula života (1/3). Puls 0011..0000
Hříšná duše II (8/8) 0011..4455 2017 - 2020: V Kyje-
vě se nestřílí 0022..1155 Na Prajzské se povědalo...

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..3355 Novashopping
0088..5500 Ulice (4241). Český seriál (2022) 0099..5500
Specialisté (160). Falešná múza. Český krimi-
nální seriál (2022) 1100..5555 Na lovu. Televizní kvíz
1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.25 Krok za krokem VII.

Sedmá řada amerického seriálu (1997)
12.50 Doktoři z Počátků (36). Tajnosti a intriky.

Seriál z prostředí české vesničky (2014)
14.05 Mentalista III (17). Proud krve. Třetí

řada amerického krimi seriálu (2010)
15.00 Kriminálka Las Vegas II (3). Šok.

Americký seriál (2001)
15.55 Kriminálka Las Vegas II (4). Nos.

Americký seriál (2001)
16.57 Odpolední Počasí 
1177..0000 OOddppoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy.. 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4242). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((2233))..

Na ostrově přituhuje.
Kmeny Mao a Azua jsou již historie.
Po sloučení hráči bojují každý sám za
sebe, i když bez pořádně promyšlených
aliancí se jednotlivec do finále dostane
jen stěží. Dny přibývají, síly ubývají,
ale Survivor může být jen jeden

22.45 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
23.35 Kriminálka Las Vegas II (3). Šok.

Americký seriál (2001)
0000..3300 Kriminálka Las Vegas II (4). Nos 0011..2255
Mentalista III (17). Proud krve 0022..2255 Víkend. Pří-
běhy štěstí, proher a objevů 0033..0000 Na lovu
0033..4455 Doktoři z Počátků (35). Návraty a zvraty
0044..4455 Novashopping

0066..1155 M.A.S.H (217). Americký válečný seriál
(1972 – 1982) 0077..0000 Nový den 0088..1155 M.A.S.H
(218) 0088..4455 M.A.S.H (219). Americký válečný
seriál (1972 – 1982) 0099..1155 Farmář hledá ženu.
Legenda se vrací a s ní zbrusu nové díly pořadu
1100..2255 Vysněná krása. Osm příběhů, osm dech-
beroucích proměn... 1111..3300 Walker, Texas Ran-
ger IX (8). Odplata. Americký akční seriál (2000)
12.30 Jake a tlusťoch III (17). Můj kámoš.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.30 Policie Hamburk XII (28). Loď v láhvi.

Závěr německého krimi seriálu (2017) 
14.30 Námořní vyšetřovací služba IV (8). Hrdina.

Americký krimiseriál (2006)
15.40 Ano, šéfe! Zámek Choltice
16.50 Policie v akci.

Reální policisté, případy ukazující
skutečný život a volání o pomoc

17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((1188)).. Trable s dárkem.

Albert zve Sid na rodinnou večeři.
Rokl odhalí finanční machinace starosty
Bavora a pomůže Roklové v boji proti
Brázdovi. Viky dá Petrovi dárek,
ale Markéta ho vydává za svůj.
Po hádce s Petrem se Markéta vypraví do
baru a zůstane tam déle, než plánovala

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! Zámek Choltice
0011..1100 LIKE HOUSE 3 0011..5555 LIKE HOUSE 3
NIGHT SHOW 0022..1100 Námořní vyšetřovací služ-
ba IV (8). Hrdina 0033..0055 Jake a tlusťoch III (17).
Můj kámoš 0044..0055 Policie Hamburk XII (28). Loď
v láhvi 0055..4400 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 44.. dduubbnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,473
EMU euro 1 EUR 24,320
Maďarsko forint 100 HUF 6,587
Polsko zlotý 1 PLN 5,244
Švýcarsko frank 1 CHF 23,834
USA dolar 1 USD 22,099
V. Británie libra 1 GBP 28,990
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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 Zprá-
vy 1177..0000 Zprávy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100
Rozhovory a komentáře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál.
2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál
2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Pet-
rem Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy
z kalendáře 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky
1199..5500 Hajaja. Pohádky o stromových vílách (2/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí
2200..3300 Jak to vidí... 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na
pokračování. Julian Barnes: Arthur & George (2/14) 2222..3300 Noční Mikrofórum
2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1144..5500 Básnění 1166..3300 Akcent 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzo-
vý podvečer 1188..3300 Četba na pokračování. Josef Václav Frič: Ve jménu ohrožené
svobody (4/12) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama.
Asja Vološina: Máma 2211..1155 Akademie. “Zachovej nám Hospodine...” 2222..4488 Joseph
Haydn 2233..0000 Četba s hvězdičkou. David Herbert Lawrence: Milenec lady
Chatterleyové (5/13) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1155 Klenot TV 1122..4455 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 Nebezpeč-
né vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist. Neuvěřitelné životní pří-
běhy 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 předními politiky
a osobnostmi 2222..3355 Poklad z půdy. Stará veteš mohou svému majiteli vydělat! 2233..4455
Aréna Jaromíra Soukupa 0000..3355 Týden podle Jaromíra Soukupa 0011..1155 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 Březňák.

SVÁTEK MÁ DNES MIROSLAVA, ZÍTRA VENDULA, VENUŠE

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Příběhy domů: Dům U zlaté studny 0088..4455
Pacho, hybský zbojník. Jozef Kroner v proslulé
slovenské parodii na jánošíkovskou legendu
(1975) 1100..1155 Kavárnička dříve narozených
(1993) 1111..0055 Písničky z bálů a karnevalů (1991)
1111..2255 Magickou krajinou: Obyvatelé podzemí
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: A tak my si tady žijem…
12.55 Putování za muzikou.

Jižani, kterou vede kapelník
M. Dvořák (2013)

13.25 Z Divadélka pod věží.
Marie Rottrová ve skvělé společnosti! 

14.30 Běžci dlouhých tratí.
Hudebně zábavný pořad 
se skupinou Plavci (1988)

15.30 Muzikanti, co děláte? 
Pořad o minulosti a současnosti (1992)

1166..0000 DDrraahhýý BBeeddřřiicchhuu.
Televizní hra o láskách 
mladého Bedřicha Smetany (1985)

17.15 O poklad Anežky České.
Soutěžní hra (2003)

18.00 Jarmark marnosti (5/7). Bitvy vyhrané
i prohrané. Britský seriál (2018)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr.. Oblíbená soutěž (2000)
20.50 Hvězdný prach Karla Vlacha.

Koncert z Národního domu 
na Vinohradech (2004)

21.40 Jarmark marnosti (6/7).
Dcera malíře se setká s králem.
Britský seriál (2018)

2222..3300 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2222..4400 HHiissttoorrkkyy zz RRaažžiicckkéé bbaaššttyy. Komedie (1979)
23.45 Příběhy domů: Dům U zlaté studny
0000..0000 Ztracené adresy. Horní a Dolní Borková
0000..2200 Sváteční slovo uměleckého kováře Jana
Guziura
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Pacho, hybský zbojník

Drahý Bedřichu FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

OOtteevvíírraaccíí ddoobbaa 
Pondělí: 8.30 – 15 hodin
Úterý: 8.30 – 15 hodin
Středa: 8.30 – 15 hodin
Čtvrtek: 8.30 – 15 hodin
Pátek: 8.30 – 14 hodin
Polední pauza 12.00 – 13.00 hodin

Tel. 222 897 320
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Zdá se, že v České republice se budeme stále častěji setkávat
s doposud nepoužívaným termínem drogistická chudoba, který zna-
mená, že si nízkopříjmové rodiny, sociálně slabší, zkrátka všichni
balancující na hranici chudoby, nemohou dovolit zakoupit základní
hygienické potřeby. Nemluvíme samozřejmě o parfémech a dekorativ-
ní kosmetice, ale o věcech tak banálních jako je prací prášek, dětské
pleny nebo menstruační vložky. Společnost 21. století by měla být
samozřejmě v tomto ohledu zajištěna, nicméně to, že některé dívky
nechodí část měsíce do školy, protože nemají peníze na hygienické
pomůcky, není scénář z rovníkové Afriky, ale z naší pravdou a láskou
oplývající vlasti. Miminka se pak paří v jedné počůrané plence mnoho
hodin, protože každé přebalení je hřebíkem do rakve rodinného rozpo-
čtu, tím spíš u rodičů samoživitelů. V kontextu toho bych ráda připo-
mněla několik trendů, které situaci sice systémově neřeší, mohou ale
pomoci nějakou korunu ušetřit. Na vládní úrovni by bylo žádoucí
následovat skotský příklad, kdy tam začátkem roku 2020 padlo roz-
hodnutí poskytovat ženám hygienické pomůcky (vložky a tampóny)
zdarma. Jde o velmi vstřícný krok směrem ke zrovnoprávnění pohla-
ví, a to především proto, že měsíční investice do těchto pomůcek není
zanedbatelná. Ještě ekonomicky efektivnější a pro planetu udržitelněj-
ší by bylo, kdyby se peníze investovaly také do osvěty a zprostředko-
vání používání menstruačních kalíšků. Koupě kalíšku je jednorázová
investice v řádu stokorun a jeho používáním se dramaticky sníží pro-
dukovaný odpad i zátěž při výrobě milionů tun jednorázových men-
struačních vložek a tampónů. Stejná logika ekonomické i ekologické
efektivity pak funguje při používání látkových plen u malých dětí.
Počáteční investice se velmi rychle vrátí, prokázány jsou i zdravotní
benefity používání látkových plen. Jaké řešení drogistické chudoby
v České republice si vybere vláda Petra Fialy? Dosavadní postoj k běž-
ným občanům naznačuje, že na pořadu dne bude vyhnání sociálně sla-
bých spoluobčanů na úřady do front na žebračenky nebo nějaké moud-
ré doporučení, jako více nosit špinavá trika i z rubové strany, protože
pak stačí méně prát. PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vy už to také víte, ale já se s tím

smiřuji jen těžce – Haló noviny
jako deník mají před sebou už jen
pár desítek vydání. To znamená,
že Vizi mladých držíte v ruce dnes
a pak budete už jen třikrát. O tom,
jak se mladí zapojí do plánované-
ho týdeníku zatím probíhají jedná-
ní. Kontakt s našimi voliči, sou-

druhy a soudružkami, ale ani s kritiky a nepřáteli určitě
ztratit nechceme. Prosím vás tedy, zkuste si zvyknout na
navštěvování webových stránek ihano.cz. Uděláme vše
pro to, aby se k vám čerstvé informace z činnosti nejen
mladých dostávaly touto cestou i nadále.

I další týden našich životů se nesl ve znamení strašli-
vých událostí na Ukrajině. Ruská invaze trvá už pět
týdnů, celá Ukrajina je v pohybu, do Prahy jsou přiváže-
ni dětští pacienti přímo z bojiště, Ukrajinky a Ukrajinci
se stávají našimi sousedy, kolegy, parťáky z dětských
hřišť. Celkem je to prý na 300 tisíc osob. Už dnes musí-
me počítat s tím, že nemalá část z nich zůstane v České
republice natrvalo. I proto je namístě investovat do jejich
integrace už teď. Pro obě strany bude výhodnější, když se
Ukrajinci brzy naučí česky a začnou pracovat, když se
jejich děti začlení do školek a škol, sportovních oddílů,
kultury. Investice do rozvoje lidí rozhodně nikdy nejsou
vyhozené peníze. »A co české děti?« namítnou někteří
z vás. Ano, i do českých dětí je potřeba investovat. Za to
přeci bojujeme každé volební období. A rozhodně není
chybou Ukrajinců, že se nám už léta nedaří prosadit bez-
platné školství a dostupné kroužky pro všechny děti bez
ohledu na ekonomický status jejich rodičů. My komu-
nisté jsme internacionalisté. I proto je nám bližší ukrajin-
ský pracující než český oligarcha, i proto pojďme dál
bojovat za lepší životní podmínky pro všechny pracující
bez ohledu na jejich národnost. A pojďme také nahlas
říkat, ze kterých kapes se na to vezmou peníze – z kapes
těch nejbohatších, např. prostřednictvím progresivního
zdanění, zavedením bankovní a digitální daně, výrazným
zdaněním nadnárodních firem,… Cesty jsou, jen se nebát
na ně vykročit. 

Jak dál s volbami do Senátu?
Sundejme růžové brýle a pojďme se

zamyslet, jak přistoupit k blížícím se
volbám do části Senátu ČR. Nabízím
vám k zamyšlení jednu alternativu,
která se snad může zdát kontroverzní,
ale dle mého soudu by mohla přispět
k zefektivnění naší práce, a tím i posta-
vení celé strany ve společnosti.

Jak známo, KSČM se sice k Senátu
staví odmítavě, ale voleb jsme se vždy
účastnili. Naše výsledky nebyly nikdy
příliš dobré, což nebylo dáno pouze
odporem voličů ke komunistické stra-
ně, ale souhrou více okolností, přede-
vším nepříznivým většinovým voleb-
ním systémem, kdy se obyčejně ve dru-
hém kole proti našemu kandidátovi
spojili příznivci všech ostatních stran.
Dalším problematickým faktorem byl,
dle mého soudu, výběr kandidátů.
Často jsme sice měli kandidáty velmi
kvalitní, ale postupem let se sklouzlo
k formalismu a delegovali jsme sou-
druhy ze svého středu, na veřejnosti
nepříliš známé, což samo o sobě nedá-
valo dobré naděje na jejich zvolení. Je
pravdou, že populární nezávislé levico-
vé osobnosti s námi často nechtějí spo-
jovat své jméno, a tak jsme zkrátka jiné
kandidáty vybírat nemohli. V této sou-
vislosti lze připomenout vynikající
herečku Helenu Růžičkovou, která se
po případném zvolení do Senátu chtěla
věnovat, pokud si dobře pamatuji, pod-
poře dětských domovů. Bohužel ani
tak nebyla na naší kandidátce zvolena.
To celkem dobře dokresluje problema-
tiku výběru kandidátů, kdy ani známý

a populární člověk s chvalitebným
cílem, není zárukou úspěchu. A ruku
na srdce, kolik takových lidí jsme
schopni na naše kandidátky přivést?

Přes všechny výše uvedené problémy
jsme mezi lety 1996 až 2018 vždy
nějakého zástupce v Senátu měli.
V počtu 81 senátorů však šlo o jednot-
livce. Vtipně sice může působit infor-
mace, že bývalých členů KSČ, kteří
jsou nyní v jiných stranách, byla ještě
nedávno v Senátu přibližně pětina, ale

budeme-li se bavit o skutečných komu-
nistech, těch bylo vždy jen několik
a od roku 2018 již žádný. Můžeme si
tedy regulérně položit otázku, zda
náklady, které investujeme do volební
kampaně, jsou vyváženy počtem a vli-
vem našich senátorů, tedy za předpo-
kladu, že nějaký náš kandidát bude
v příštím roce vůbec zvolen. 

Důležité je si dále uvědomit dlouho-
době odmítavý postoj komunistů
k Senátu, který považují za zbytečný.
Voličům se někdy poměrně obtížně

vysvětluje, proč do něj tedy kandiduje-
me. Ptají se, zda to se zrušením Senátu
myslíme skutečně vážně, když o sená-
torské posty usilujeme, a jak známo,
kapři si svůj rybník nevypustí. I to je
možná další důvod, abychom zvážili,
zda se vůbec příštích senátních voleb
účastnit.

Neúčast v senátních volbách může
samozřejmě působit poraženeckým
dojmem, ale musíme zvážit pravděpo-
dobnost zvolení našeho kandidáta na
straně jedné a náklady kampaně na
straně druhé. Někdo snad může argu-
mentovat i tím, že jakmile zmizíme
z kandidátní listiny, volič na nás zapo-
mene. Tedy že samotná účast ve vol-
bách je svého druhu agitace, což je
samozřejmě svým způsobem pravda,
ale neúčastí v senátních volbách
bychom na nic nerezignovali. Naopak
můžeme sami razit heslo o bojkotu
senátních voleb jako projevu odporu
proti Senátu a můžeme vést svoji níz-
konákladovou kampaň, kterou budeme
vybízet voliče, aby k senátním volbám
vůbec nechodil, pokud si přeje zrušení
Senátu. KSČM by tam nezmizela
z veřejného povědomí, jen by zaujala
radikální pozici, která by ostatně měla
naší straně vždy příslušet  - a ovoce
takové politiky bychom mohli sklidit
v komunálních volbách či dalších vol-
bách do Sněmovny PČR. Nestálo by
tedy za úvahu to příště s volbami do
Senátu zkusit jinak? JJaann VVIITTVVAARR,, 

OOVV KKSSČČMM LLiittoomměěřřiiccee
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5. DUBNA 2022

na úterý VIZE mladých

Chceme naší prací 
inspirovat ostatní

Od poslední krajské konference KSČM v Praze uběhly dva roky.
A to je nejlepší čas na bilancování, protože další konference doslova
klepe na dveře. Činnost Komise mládeže při Krajském výboru Praha se
pod vedením zvoleného předsedy Luboše Petříčka soustředila přede-
vším na péči o historii a kulturu, akce sbližující mladé komunistky
a komunisty, mediální propagaci, volební kampaně a aktivismus. Rád
bych připomněl některé z těchto akcí jako
inspiraci všem mladým členům strany
pro nadcházející časy.

Při odstraňování sochy I. S. Koněva
jsme uspořádali on-line protest, který se
rozšířil do celé republiky. Pomáhali jsme
s obnovením pamětní desky k výročí
Vysočanské stávky 1920 nebo pamětní
desky V. sjezdu KSČ v Praze na Mani-
nách. Zorganizovali jsme promítání filmu
Olověný chléb (Rudé letnice) či 161>88
(20 let boje Antifa). Abychom vytvořili
podmínky pro setkávání mladých, uspo-
řádali jsme k příležitosti Vítězného února
bowlingový turnaj, kam přijeli mladí
z Jihočeského kraje. Na celostátních set-
káních mládeže (v kraji Pardubice, Libe-
rec a Zlín) jsme byli vždy důstojně
zastoupeni. Ve spolupráci s ústeckými
soudruhy jsme zavedli tradici družby na
rudém severu, a navštívili tak Ústí nad
Labem, Most a zříceninu hradu Kalich.
Iniciovali jsme založení webové stránky
ke stému výročí komunistického hnutí
(ksc100let.cz). Průběžně jsme se věnova-
li správě facebookové stránky Mladí
komunisté KSČM – Praha, jejíž okruh se
rozrostl na 520 sledujících. Dali jsme
k diskuzi prostor iniciativám mimo běžný
rámec spolupráce KSČM. K diskuzi
u kulatého stolu jsme tak pozvali např. Iniciativu Jsme fér, která usilu-
je o úplné zrovnoprávnění LGBT lidí v České republice a manželství
pro všechny. Zapojili jsme se do voleb senátních, jako podpora našich
kandidátů Romana Blaška a Pavla Fraňka. Při volbách do Poslanecké
sněmovny jsme v rámci kontaktních kampaní vystupovali aktivně,
zvlášť se povedla akce na metru Strašnická, ze které vzešlo i krátké

video, které bylo úspěšně sdíleno na sociálních sítích. Členové komise
nabízeli pomoc starším soudruhům a soudružkám v počátcích pande-
mie COVID-19, scházeli jsme se na online platformách, sdíleli a disku-
tovali aktuální témata. Uspořádali jsme dobrovolnické aktivity, napří-
klad odklízení odpadků v Hostivaři či Stodůlkách. Zapojili jsme se i do
mezinárodních aktivit, a to v rámci skupiny ELYN (European Left

youth network), kde dochází ke sdílení akti-
vit levicových stran napojených na stranu
Evropské levice. Na 17. listopadu jsme ini-
ciovali akci Vyvlastnit/oživit poukazující na
bytovou krizi v Praze a na možnosti jejího
řešení. Před španělskou ambasádou jsme
protestovali proti uvěznění katalánského
komunisty Pabla Hasela. Záměru starosty
Řeporyj realizovat pomník Vlasovcům jsme
se postavili hned několika akcemi, od vyvě-
šení plachty s připomínkou řádění vlasovců
na místě tehdy teprve zamýšleného pomní-
ku přes roznos tisícovky letáků do schránek
obyvatel tamní městské části, rozesílání
dopisů zastupitelům až po instalaci pomníku
Prase – Novotný (viz foto).

V roce 2022 realizovala pražská Komise
mládeže událost S Fučíkem na víno, kdy se
ve spolupráci se Společností Julia Fučíka při
119. výročí jeho narození četlo z jeho díla či
ze vzpomínek na něj. Od počátku roku se
také intenzivně věnujeme nové příloze Haló
novin - Vize mladých, aktivně pomáháme se
vznikem Ateliéru sociálně angažované tvor-
by či přípravě společné celodenní akce
s Komunistickým svazem mládeže. Posled-
ní letos realizovanou akcí je zatím setkání se
studenty z Dánska, kteří se zajímali
o pohled mladých komunistů na světové
dění i vlastní historii.

Pevně věřím, že s ústupem pandemie COVID-19 se nám podaří
v nadcházejícím období naši práci ještě zintenzivnit a realizovat i plá-
nované akce, které bylo vzhledem k situaci nutno zrušit.

LLuubboošš PPEETTŘŘÍÍČČEEKK,, ppřřeeddsseeddaa KKoommiissee 
mmllááddeežžee ppřřii KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa

FFOOTTOO -- aauuttoorr



Inspirace v dialogu 1122

Kapitalismus bude odstraněn!
Rozhovor s Petrem B. – komunistou z Moravy

l PPeettřřee,, zznnáámm ttěě uužž ppaattnnáácctt lleett jjaakkoo zzppěěvváákkaa ppuunnkkoo--
vvéé kkaappeellyy,, kkoommuunniissttuu,, dděěllnnííkkaa zz MMoorraavvyy.. MMůůžžeešš ssee
ttrroocchhuu ppřřeeddssttaavviitt nnaaššiimm ččtteennáářřůůmm?? JJssii ppoořřáádd mmllaaddýý
ččlloovvěěkk,, ppřřeessttoo mmáášš zzaa sseebboouu vvcceellkkuu zzaajjíímmaavvýý ppoolliittiicc--
kkýý vvýývvoojj..

Je to tak, tento rok mi bude už 44 let, takže každý,
kdo umí trochu počítat, si lehce zjistí, že jsem Husá-
kovo dítě, narozené ještě v minulém režimu. Moje
životní politické směřování hodně ovlivnil můj otec,
člen KSČ od roku 1967, který je dodnes aktivním
členem KSČM. Druhá věc, která mě hodně ovlivni-
la, byla změna režimu v roce 1989. Pod vlivem otce
jsem ji tehdy vnímal, ač adolescent, jako »porážku«.
Zatímco celá ZŠ v listopadových dnech roku 89
běhala po škole s trikolórou, já měl na svetru rudou
hvězdu. Najednou se karta obrátila a někteří učitelé
mi dali pocítit to, že je můj otec pořád v komunistic-
ké straně. Spousta lidí okolo převlekla kabát a stali se
horlivými antikomunisty. 

Toto všechno tak trochu předurčilo mé směřování
a vnímání světa. Na střední škole jsem poslouchal
kapely jako Rage against the machine a nosil mikinu
s Che Guevarou, prožíval každé volby do Poslanecké
sněmovny a držel palce KSČM. Na okrese Uherské
Hradiště jsem založil místní organizaci Komunistic-
kého svazu mládeže (KSM). Jezdil jsem do Prahy na
schůze, demonstrace atd. Při té příležitosti jsem se
seznámil s lidmi z trockistické Socialistické organiza-
ce pracujících (SOP). Přišli mi oproti KSM strašně
radikální a revoluční, a to mi, jako mladému klukovi,
velmi imponovalo. Začal jsem prodávat jejich tisko-
vinu Socialistickou avantgardu, jezdil jsem na jejich
akce. V té době jsem začal studovat v Brně na VUT.
Scházel jsem se tam s jedním trockistou z Prahy, co
v Brně studoval, a jednou členkou KSM, a spolu
jsme četli Komunistický manifest. Ten trockista měl
kontakty i na lidi z Organizace revolučních anarchis-
tů Solidarita (ORAS). A jednou mě vzal před továr-
nu Zetor v Brně, kde lidé z ORAS rozdávali dělní-
kům ze Zetoru noviny a diskutovali s nimi o situaci
ve fabrice. Anarchisté ze Solidarity mě začali zvát na
schůze. No a při jednání MMF v Praze v roce 2000,
jsem už pochodoval pod černorudou vlajkou a účast-
nil se nepokojů a střetů s policií. Byl to takový pře-
kotný vývoj, hlava byla plná ideálů o zničení kapita-
lismu. 

Jenže v ORAS se schylovalo k rozkolu – pražská
část ORAS se tehdy nechala inspirovat myšlenkami
komunistů rad a levého komunismu, jak nám bylo
prezentováno. Pro moravskou část ORAS to byl
»bolševismus«, který jsme odmítali. Tak jsme to
tehdy vnímali. Založili jsme Anarchokomunistickou
Alternativu (AKA) a pokračovali dál v anarchistic-
kém proudu. 
l TTaakkoovvýýmm vvýývvoojjeemm pprrooššlloo vv rraannéémm mmllááddíí mmnnoohhoo
lliiddíí,, kktteerréé zznnáámm.. JJeennžžee ččaasseemm vvěěttššiinnoouu ppřřiijjddoouu nnaa ttoo,,
žžee aakkttiivviissmmuuss jjee ttaakkoovvéé ppllááccáánníí ssee ooddnniikkuudd nniikkaamm..
MMěěllss ttoo sstteejjnněě??

Po čase nás aktivismus opravdu vyčerpal a i díky
dalším okolnostem začala skomírat i AKA. Část
členů AKA začala hledat odpovědi na to, co dál. Jak
pokračovat? Anarchistické hnutí se nám začalo zdát
chaotické, sektářské, roztříštěné, napadající se navzá-
jem, neschopné akce, tonoucí v neustálém »antifašis-
mu«, na třídní boj zapomínající. To nás nakonec při-
vedlo k přesvědčení, že jako jediná alternativa k této
neorganizovanosti a roztříštěnosti se nám jevil »mar-
xismus-leninismus« a disciplinovaná bojovná komu-
nistická strana. Minulý režim jsme samozřejmě kriti-
zovali jako revizionistický, protože opustil Stalinovu
cestu po jeho smrti. Nazvali jsme se Dělnický komu-
nistický kolektiv (DKK). Rozjeli jsme webové strán-
ky, které byly celkem živé. Rozebírali jsme v člán-
cích kriticky čínský »model socialismu«, překládali
informace o třídních konfliktech ve světě atd. Strán-
ky jdou ještě najít na webu dekomko.tode.cz Četli
jsme kolektivně Stát a revoluce od Lenina a další
texty. Jezdili jsme na setkání se Svazem mladých
komunistů Československa (SMKČ), KSM, lidmi,
co jsou dnes ve slovenském VZDORu, jezdili jsme
do Berlína na Luxemburg-Liebknecht_Lenin demon-
strace a diskutovali s německou Marxisticko-lenin-
skou stranou Německa (MLPD). Naše postoje, tak
jak jsme to tehdy chápali, shrnuje celkem přesně naše
tehdejší zakládající prohlášení (najdete ho na webu
dekomko.tode.cz/?p=147. Když to čtu s odstupem
doby, přijde mi to takové dětsky naivní, trochu mix
všeho, věřili jsme tomu, že správně nastavená »revo-
luční komunistická strana marx-leninského typu« je

právě ta strana, o které mluvil Marx s Engelsem
v Komunistickém manifestu, a že Stalin naplno roz-
vinul genialitu Lenina a byl jeho právoplatným
pokračovatelem. I když jsme se k rozboru děl Stalina
a jeho kroků a situace v SSSR pod jeho vedením
vlastně ani nedostali.
l DDěěllnniicckkýý kkoommuunniissttiicckkýý kkoolleekkttiivv –– ttoo ssee mmii zzddáá
jjaakkoo ddoobbrrýý zzáákkllaadd pprroo ooddbboorroovvoouu ččiinnnnoosstt.. ZZkkoouuššeellii
jjssttee jjíítt ttoouuttoo cceessttoouu??

Jeden ze soudruhů v té době prožíval zakládání
odborů na jeho pracovišti, takže jsme diskutovali
i o odborech. V té době jsme se zcela jasně shodli, že
odbory jsou prostě potřeba a že je to škola třídního
boje pro pracující a možností pro komunisty dostat se
blíž k bojovnějším proletářům a mít možnost je
ovlivňovat. Nadšení z odborů a prožívání jejich
zakládání s jedním z našich soudruhů (byli jsme
dokonce i na velké odborářské demonstraci v Praze,
abychom odboráře podpořili) se postupem času stalo
zklamáním. Odborová organizace se etablovala do
řad OS KOVO, nadšení odborářů a jejich bojovnost
opadla, aktivita odborů se smrskla na odborářskou
nástěnku a z nejaktivnějšího odboráře udělali předse-
du odborové organizace a ten se zbývajícím odborá-
řům postupně odcizil a začal se chovat dost autorita-
tivně. Poté náš soudruh z té továrny odešel, takže
další vývoj už jsme nemohli sledovat. 

Kvůli osobním životům a opět díky vyčerpání
z aktivismu (po kolikáté už) se postupně začaly zadr-
hávat i kolečka DKK. Přišel ještě křečovitý pokus
o oživení v roce 2013, kdy jsme se přejmenovali na
Dělnickou komunistickou organizaci, ale ta stejně
skončila a vazby se soudruhy se úplně rozpadaly.
Tuším, že v té době se objevil pokus založit odbory
i v továrně, ve které jsem pracoval. Po zprostředkova-
ných zkušenostech se zakládáním odborů u soudruha
v továrně jsem vyčkával, co z toho bude. Veškeré jed-
nání za odboráře se zaměstnavatelem vedl profesio-

nál z OS KOVO, což se

snad i dá pochopit, ale zmizela z toho ta
přímá syrovost, kdy dělníci z fabriky si sami dávají
požadavky na zaměstnavatele, bez profesionálního
prostředníka. Opět, počáteční nadšení členů odborů
opadlo. Momentálně je činnost odborů v té továrně
mizivá. Zjišťoval jsem momentální stav mezi svými
kontakty ve fabrice – pořád stejný, v podstatě o čin-
nosti odborů nikdo nic neví, dělnictvo o ničem moc
neinformují a téměř nikdo se do odborů nehrne.
I když mezi zaměstnanci je nespokojenost ohledně
výše platů atd. I když to možná zní pesimisticky, urči-
tě nejsem proti tomu, aby se pracující organizovali
v odborech. Odbory jsou školou třídního boje, se
všemi svými limity. Už jen jejich založení, často
v podmínkách absolutního nepřátelství ze strany
vlastníků firmy, je dobrá bojová průprava.
l JJee uurrččiittěě vveellmmii vvyyččeerrppáávvaajjííccíí zzkkoouuššeett ttoo hhoorreemm
ddoolleemm bbeezz vvaallnnééhhoo vvýýsslleeddkkuu.. AAllee kkddyyžž ssppoolluu ddnneess
mmlluuvvíímmee,, zzddáá ssee,, žžee ssii ttoo nneevvzzddaall......

Je to složitější. Moje deziluze z komunistického
hnutí, která přišla, byla velká. V podstatě od puberty
jsem se snažil organizovat, podporovat boj pracují-
cích. Místo vzestupné tendence bojů a střetů to vše
mělo opačný směr. Bylo mi tehdy 37 roků a spousta
pokusů a žádný reálný výsledek. Byl jsem, jak se
říká, vyšťavený. Ale že jsem to tehdy takto chápal,
bylo jen důkazem mojí neznalosti a nevyzrálosti.
Začal jsem o všem dost pochybovat. Ale kam nasmě-
rovat svůj život, nejsem ten, který by jen seděl doma
na zadku. Začal jsem se někdy okolo roku 2015 více
věnovat historii a problematice Moravy, protože jsem
vnímal, že Morava je postupně vymazávána z mapy.
A to se mi zdálo nespravedlivé. Vždy jsem se cítil
jako Moravan, nikdy jako Čech. Neměl jsem moc co
dělat po rodinných a osobních krizích ve svém živo-
tě, zpátky k činnosti v komunistických organizacích

mě to netáhlo. Ono ani ostatně
nebylo, kam se zařadit a kam se při-
dat…. 

V roce 2016 jsem vstoupil do
p. s. Moravané a započal s promo-
ravskou osvětou ve svém okolí.
V roce 2019 na jaře jsem byl
dokonce zvolen místopředsedou,
i když jsem k tomu přišel trochu
jako slepý k houslím. Strana Mora-
vané je stranou s členskou základ-
nou cca 100 lidí. Věkově spíš starší
ročníky. Je to už jen žalostný zbyte-
ček obrovského promoravského

hnutí 90. let. Tehdy demonstrovaly desetitisíce lidí za
samosprávu Moravy. Na Moravě dokonce hrozila
generální stávka na podporu promoravských poža-
davků. To všechno už je pryč. I během svého působe-
ní u Moravanů jsem i nadále překládal různé texty
z angličtiny z různých sfér. Hodně mě tehdy zaujalo,
když jsem někdy koncem roku 2019 objevil text od
Karl Otto Paetela – Manifest nacionálního bolševiz-
mu ze 30. let minulého století (pozor, neplést s Limo-
novovými nacionálními bolševiky). Text je cenný
tím, že jsou tam zajímavé postřehy a poznámky a kri-
tické rozbory nacionálního socialismu i politiky teh-
dejší Komunistické strany Německa, od člověka,
který tehdejší dobu prožíval a byl později režimem
A. Hitlera pronásledován. Tehdy mě zajímaly ten-
dence, které kombinovaly nacionalismus a třídní boj,
tzv. třetí cesta. Překládal jsem si i věci z KLDR,
například. Zaujalo mě i to, že nacionální bolševici

Laufenberg a Wolffheim z Hamburku
stáli u zrodu Komunistické dělnické
strany Německa (KAPD). I když

byli posléze vyloučeni kvůli nacio-
nalistickým postojům. U Morava-

nů jsem si začal opět uvědomo-
vat jednu věc – jak vlastně
obrovským podvodem parla-
mentní demokracie je. Moc
drží pevně v ruce kapitál
a voličům, kteří žijí v iluzi, že
volby a parlament něco
změní, nabízí stejný bonbón
stejné chuti, jen zabalený

v jiném obalu. Uvědomil jsem si, že pokud má někdy
dojít k nějaké emancipaci Moravy a obyvatel, kteří
žijí na jejím území, tak jedině při nějakém dějinném
otřesu. Nikdy ne přes parlament. A tím zásadním
otřesem je pro mě revoluce. Sociální revoluce. Došel
jsem k poznání, že v p. s. Moravané už nemám co
dělat.
l JJaakk vviiddííšš bbuuddoouuccnnoosstt kkoommuunniissttiicckkééhhoo hhnnuuttíí uu nnááss,,
aallee ii cceelloossvvěěttoovvěě?? 

Situace kolem covidu, situace ve společnosti, moje
zkušenosti z politiky, zhoršující se krize okolo Ukra-
jiny, obnovení intenzivního kontaktu s tebou jako
mladou představitelkou KSČM - to vše mě přinutilo
se zamyslet nad tím, jak tento svět opravdu funguje.
Jak funguje tento systém smrti a lži. Že ti, kteří řídí
tento svět, se opravdu neštítí hazardovat s miliony,
miliardami lidských životů. Jaké se za tím vším točí
obrovské zisky a lidé kvůli tomu umírají. Že ti, kteří
ve své propagandě varují před totalitou komunistů,
kolik zabili a prý zase zabijí lidí, bohatnou na smrti
jiných. Jak opravdu kapitál ovlivňuje naše životy do
posledního puntíku. Naše myšlení i chování, i když
žijeme v tom, že jsme antikapitalisté. Jak každé ráno,
když vstávám do práce, si uvědomuji, jak mě to neba-
ví a jak tento život nenávidím. Život, který žiji kvůli
vydělávání peněz, aby já a moje rodina jsme přežili
k další výplatě. Že se vlastně musím každý den »pro-
dávat«, abych vůbec mohl žít. To vše mě vracelo zpět
na moje komunistické pozice. 

A jak vidím budoucnost? Nejsem žádný přeborník
v marxismu, ale co vím, je to, že kapitalismus ve
svém lůně plodí svoje hrobaře a že jednoho dne
zanikne. To je železná jistota! I když se v současnos-
ti nacházíme v kontrarevolučním období, tak kapita-
lismus bude smeten do propasti dějin, je to zkrátka
dané! Revoluce musí přijít, je to výsledek střetů mezi
třídami, které do tohoto boje tlačí nesmiřitelný proti-
klad mezi výrobními silami a vztahy. A tyto třídní
střety zákonitě produkují síly, které bojují proti kapi-
talismu. A tyto síly se spojí, budou se dál účastňovat
třídních bojů, získávat zpětnou vazbu z těchto bojů
a budou schopny vést pracující proti vládnoucí třídě
na cestě k socialistické přeměně. Je to historický
a materiální proces!
l NNeeuuvvaažžoovvaallss oo vvssttuuppuu ddoo KKSSČČMM??

Bohužel, krátkou zkušenost s členstvím v KSČM
už mám a musím říct - do KSČM? Už nikdy! KSČM
je komunistická už jen podle názvu. Nebo snad
vstoupit do těch tzv. komunistických stran o jednom
člověku a webovými stránkami se Stalinem, Gott-

waldem? Děkuji, nechci. Přestal jsem těmto stalinis-
tickým stranám a skupinkám věřit, můj názor, ke kte-
rému jsem dospěl je, že je to špatná cesta, která nás
pod revolučním nátěrem znovu přivede na cestu kapi-
talismu.
l NNaa zzaaččááttkkuu jjsseemm ppssaallaa,, žžee ttěě zznnáámm jjaakkoo zzppěěvváákkaa..
JJaakk vvzzppoommíínnáášš nnaa oobbddoobbíí ss kkaappeelloouu LLaasstt SSttrriikkee?? VVnníí--
mmáášš kkuullttuurruu jjaakkoo vv ssoouuččaassnnéé ddoobběě ffuunnkkččnníí pprroossttřřeeddeekk
kk ššíířřeenníí ppoolliittiicckkýýcchh iiddeeáállůů??

Na období s Last Strike vzpomínám samozřejmě
rád. Myslím, že jsme s Last Strike byli skvělá parta,
zažili jsme spolu kopec srandy, poznali spoustu lidí,
dobrých i zlých, odehráli pár koncertů po ČR a SR,
vypili moře piva. S Last Strike jsme hráli v době, kdy
jsme byli pod vlivem anarchismu, tudíž jsme žili
myšlenkou, že naším úkolem jakožto politicky anga-
žovaných »umělců« je uvědomovat lidi, předávat
nějaké poselství, měnit lidi. Žili jsme tím, že člověk
se musí nejdřív vnitřně změnit, být lepším, a až
budou lidé změněni, potom přijde úspěšná revoluce. 

Kultura určitě k člověku patří od nepaměti.
A každá kultura odráží to, v jaké společnosti, s jaký-
mi materiálními vztahy člověk žije. My žijeme
v kapitalistické společnosti a podle toho naše kultura
a její projevy vypadají. Ten, kdo má potřebu vytvořit
umělecké dílo s politickým obsahem, ať už je to
kniha, divadelní hra, píseň, film nebo socha, nechť tak
učiní. Určitě si svůj okruh posluchačů najde, možná
i pár lidí přesvědčí, že jeho politické vize jsou správ-
né. Ale vše má své limity. 

l PPáárr sslloovv zzáávvěěrreemm??
Moje poznání z mého politického života bych zfor-

muloval do následujících pár vět: Na této planetě
vládne kapitalismus. Systém válek, krádeží, systém
ničení planety, systém ničení lidských životů, systém
smrti, systém maximalizace zisku. Systém, který
nikdy s proletáři nejednal v rukavičkách. Tisíce nás
ročně zemřou na svých pracovištích po celém světě.
Tisíce nás jsou okrádány, vyhazovány na ulici, tlače-
ni do chudoby, aby někdo jiný mohl bohatnout. Umí-
ráme ve válkách za cizí zájmy. Kapitalismus žije
z krádeže a vykořisťování člověka člověkem. Žádný-
mi volbami, reformami, žvaněním v parlamentu se
tento systém nezmění. Jak už jsem napsal výše, tento
systém odstraní sociální revoluce, která přijde, proto-
že ji má kapitalismus v sobě zakódovanou. Revoluce,
která povede ke komunistické společnosti a odstraní
vykořisťování člověka člověkem. Proto nepropadej-
me pesimismu a buďme svědomitými hrobníky kapi-
talismu! PPřřiipprraavviillaa:: PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv PPeettrraa BB..

Novodobý otrok vstává ráno v šest
Při vzpomínce na práci mění ruce v pěst
Každé všední ráno němé tupé tváře
Tvoje číslo na montérkách nikdo nikdy neodpáře 

Potom stojíš u mašiny nebo skládáš konzervy
Blbé kecy šéfa, šéfky už ti lezou na nervy
Usmívat se za pokladnou nebo tahat tvárnice
Ti, co jezdí v drahých fárech, ti tě serou nejvíce 

Nemluvit a nemyslet a nejlíp taky nedýchat
Stavěj, skládej, opravuj - energií neplýtvat
Norma opět navýšena, kurva, zase nestíháš
Po přesčase s dutou hlavou do hospody chodíváš

Potom domů, pustit zprávy a pak čučet na telku
Je-li středa, povinnosti, uspokojit manželku
Tak to bude celý život každičkého otroka
Kapitál to naplánoval do minuty, do roka

Sere tě to? Nesouhlasíš? Tak se vydej do boje!
Stávkuj, rvi se, kapitál nič, nedej život bez boje!
Muži, ženy na planetě, válka zuří kolem nás!
Spojme síly, nebojme se, život bude zase náš!

Tak to je ten krásný život, který nám všem slibují
makat, makat, makat - všichni systém budují
A jak dlouho budeš stavět svět, který je na ruby
Vezmi něco, prašť do toho a rozbij ty okovy 
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Divoký týden 
Arťoma Korjagina

Myslím, že události posled-
ních dnů dost dobře ukázaly,
že je načase se osamostatnit.
Naše země je až příliš dlouho
závislá, a to je příznak nedo-
spělosti a slabosti. Potřebuje-
me ruský plyn, potřebujeme
americké zbraně, potřebujeme
polské potraviny, čínské čipy,
německé dotace. Nezvládne-
me fungovat bez otrocké práce
korporací ani levné pracovní
síly zemí třetího světa. Domy
nám stavějí gastarbajtři

z východu a svoji elektřinu prodáváme na západ. Když pak při-
jde pandemie nebo válka, tak si nevyrobíme ani vlastní roušku.
Jsme jako děti, co se cpou levnými sladkostmi, ale nejsou si
schopny ani zavázat tkaničky u bot. Je načase trošku máknout
na tom, pro pravici sprostém, slově, kterému se říká soběstač-
nost. Soběstačnost v energetice, základních potravinách, bydle-
ní, výrobě zdravotnického materiálu a dalších odvětvích, která
jsou nezbytná pro kvalitní život, by mělo být prioritou našeho
státu. Copak nebylo už dost důkazů toho, že stabilní globální
trh, na kterém si vždy snadno a levně pořídíme vše, co nám
chybí, je naprostá iluze? My, občané České republiky, musíme
být těmi, kteří budou požadovat, aby se naše země stala dospě-
lou. Jenom tak totiž můžeme doufat alespoň v nějakou míru
stability a růstu životní úrovně v současném turbulentním světě.
Jo, a nemyslete si, že sektor nadnárodních korporací nám
v tomhle bude nápomocný z vlastní iniciativy. V jejich zájmu
to opravdu není. Tady se musí začít starat stát. Musí podporo-
vat takové druhy podnikání, které nejen vyrábějí v ČR, ale také
zde reinvestují svůj zisk a nabízejí důstojné platové a pracovní
podmínky. Pokud je to pro nějakou korporaci nadlidský úkol,
tak ať si jde podnikat někam jinam. Jinak zůstaneme napořád
jenom odpadkovým košem a montovnou pro bohatší a úspěš-
nější země.

Pracovní agentury jako sluha kapitálu
Přestože je v sektoru bezpečnostních agentur v ČR

zaměstnáno kolem 70 tisíc osob, jen málo se ví o tom,
jak to v tomto byznysu reálně funguje. Ono se o tom
totiž moc nemluví. Někteří ze studu nad svojí reálnou
situací, jiní ze strachu před zaměstnavatelem, další
nemají potřebu o tom hovořit. Posledně jmenovaní jsou
totiž ti, kterým současný stav vyhovuje, jelikož na něm
velmi slušně profitují.

Abyste si dokázali celou situaci lépe představit, zapo-
meňte na to, že se nacházíte v České republice 21. stole-
tí. Celý systém pracovních vztahů zaměstnavatel-
zaměstnanec se více podobá námezdním dělníkům před 200 lety.
Socialistické výdobytky, jako pracovní doba, placená nemocenská,
nárok na placenou dovolenou zde nefungují. Nacházíte se na dobře
skrytém ostrůvku, kde vládne tvrdá ruka neregulovaného kapitalis-
mu.

Na vrcholu potravního řetězce se nacházejí majitelé bezpečnost-
ních agentur. Pokud byste si mysleli, že majitelé těchto agentur jsou
zkušení odslouženci s praxí v oboru nebo u bezpečnostních složek,
byli byste ve většině případů zklamaní. K získání licence na založe-
ní soukromé bezpečnostní agentury jsou zákony v České republice
nebývale benevolentní. Majitelem bezpečnostní agentury se tedy
může stát skoro každý, kdo je alespoň svéprávným občanem a má
čistý trestní rejstřík, proto vás nejspíše nepřekvapí vysoký podíl
těchto osob původem z Ruska a Ukrajiny.

I kvůli tomu v České republice dnes funguje kolem sedmi tisíc
takových agentur. Pro srovnání, ve zhruba stejně velké a lidnaté Bel-
gii existuje asi 150 bezpečnostních subjektů. Tento poměr je napros-
to propastný a jen odráží, jak je český trh deformován přílišnou libe-
ralizací a nutně potřebuje státní regulace.

K tomu, aby tyto bezpečnostní agentury mohly prosperovat
a vydělávat svému majiteli na nové luxusní auto, potřebují samozřej-
mě zaměstnance. Zapomeňte na hlavní pracovní poměr. Většina
zaměstnanců menších agentur pracuje výhradně na dohodu o prove-
dení práce. To, že na tuto smlouvu můžeme odpracovat pouze 300
hodin ročně, není v oboru žádná překážka. 300 hodin je pracovní

fond, který mají mnozí zaměstnanci odpracovaný za
jeden měsíc. A jak je to možné, ptáte se? Tam, kde
zaměstnanci nemají žádná práva, kde nikdo neslyšel
o zákoníku práce, kde je běžné sloužit až tři dvanáctiho-
dinové směny v kuse, tam je možné všechno.

Dostatečné množství osob v existenční tísni, bez čisté-
ho trestního rejstříku (ano, to se skutečně stává) nebo
cizinců bez pracovního povolení jsou zárukou prosperity
každé bezpečnostní agentury.

Ovšem být pouze majitelem agentury, kde své pracov-
níky doslova vykořisťujete, ještě není zárukou úspěchu.

K tomu, aby byl váš byznys úspěšný, potřebujete ještě kromě faleš-
ného sídla společnosti zakázky. Ty dostanete, pokud máte kontakty
na ty správné lidi.

A zde se dostáváme k další důležité kastě na našem malém ostrův-
ku. Jedná se o zprostředkovatele/střežitele zakázky. Nejčastěji se
jedná o velitele objektu nebo regionálního manažera některé z vět-
ších bezpečnostních firem, kteří se od klasické bezpečnostní agentu-
ry odlišují alespoň tím, že platí daně. Zdaleka ne tak, jak by měly,
a vyplácení zaměstnanců obálkovou metodou je u mnohých také
velmi rozšířeno (ale jsou i slušné výjimky), ale laťka je přece jen tro-
chu výš. Rozhodně se stávají méně často nesrovnalosti ve vyplácení
mezd, popřípadě vyhrožování, nebo že mzda není vyplacena vůbec.

Tito zprostředkovatelé zakázek pracují buďto pro bezpečnostní
agenturu jako OSVČ, nebo pro onu větší společnost, která zajišťuje
zakázce určité renomé před klientem. Za to, že zakázku udržují
v chodu, popřípadě dokážou udržet mimo pozornost vedení své
domovské společnosti (která by na patřičné pozice mohla chtít dosa-
dit své zaměstnance) dostávají od majitelů agentur tučné provize.
Pro danou osobu se jedná o slušně prosperující trafiku. Čím více lidí
za co nejmenší mzdu a s žádnými právy, tím lépe pro trafikanta.

Stává se pak jakýmsi místodržícím, který si na svěřené zakázce
může dělat, cokoliv se mu jen zlíbí. Pokud se mu někdo znepřátelí
nebo poví, co nemá, může ho velmi snadno a téměř okamžitě nahra-
dit někým jiným, protože na agenturní zaměstnance se nevztahuje
výpovědní lhůta. Jediný, kdo by mohl jeho trafiku ohrozit, jsou kme-

noví zaměstnanci větší společnosti, kteří mají řádný pracovní poměr.
Pokud tam ještě nějací zbyli, protože nejvyšší kasty velmi usilovně
pracují na jejich odstranění, protože z nich nemají žádné peníze.
Tyto osoby jsou také v mnohem lepší pozici než prekariát menších
agentur, a o to nebezpečnější, protože narušují bratříčkovské vztahy
a trafikantský byznys, na kterém oni slušně profitují.

Nejen že není tak lehké je vyhodit nebo vystrašit, protože mají
alespoň základní práva pracujících a sociální jistoty, oni mohou
dokonce vstoupit do otevřeného protestu. Od odkrývání nekalých
praktik a podání stížnosti na vedení své společnosti, až po založení
odborové organizace. Jestli se má prostředí v tomto byznysu radi-
kálně změnit, musí změna přijít právě od těchto lidí. Zákon o bez-
pečnostních agenturách připomíná příslovečné čekání na Godota.
Přesto, že se mnozí poslanci (např. Zdeněk Ondráček za KSČM)
pokoušeli tento zákon prosadit, parlamentní strany prolezlé lobbin-
gem a klientelismem, jako ODS a SPD, jim to vždy zablokovaly.
Mnozí jejich představitelé nebo osoby jim blízké mají ze současné-
ho stavu velmi slušné příjmy. Na rozdíl od představitelů opravdové
levice.

Na tento zákon se spoléhat nelze. Je nutné začít změnou zezdola.
Vy, zaměstnanci v oblasti bezpečnosti. Vy všichni, kdo ještě můžete
a nebojíte se ozvat. Zjistěte si, v jakém jsou stavu odbory ve vaší spo-
lečnosti. Pokud žádné nemáte, nebojte se represí a udělejte s tím
něco. Organizujte se! Spojte se! Založte odbory! Pokud to neudělá-
me teď a bude pokračovat současný trend, budeme postupně nahra-
zeni. A pak už nezůstane nikdo, kdo by se ozval.

Vy ostatní, pokud zvažujete najmutí bezpečnostní agentury nebo
pracujete ve společnosti, která zvažuje využít těchto služeb, nebo
jich už využívá, zajímejte se, prosím. Zajímejte se více o jednání
samotné společnosti, ne pouze o co nejnižší fakturační částku. Víte,
co se skrývá za nízkou fakturační cenou, která vám snižuje náklady?
Lidské utrpení. Lidé pracující často za minimální mzdu, bez nároku
na dovolenou, bez nároku na to být nemocný, bez platby sociálního
a zdravotního pojištění. Zkuste se vžít do této role a zeptejte se sami
sebe, jestli chcete podporovat někoho, kdo si na tomto založil své
podnikání. PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt

Válka vstoupila do našich životů. Pokolikáté už? Pokolikáté už
v našich krátkých životech jsme konfrontováni s tím, že se opět
někde válčí. Jugoslávie, Irák, Libye, Sýrie. A nyní Ukrajina. Celý
můj život mě válka doprovází jako věrná přítelkyně. Jak je to vlastně
možné? Proč se to pořád děje? Opravdu jsou válečné choutky člově-

ku vlastní? Opravdu je to tak, že povaha člověka velí: Jdi, zabíjej, ber
si, co chceš?

Ne! Válka se objevuje vždy tam, kde je touha po kořisti, zisku,
majetku. Vždyť přece ano, křičí ti, kdo tvrdí, že touha po majetku
někoho jiného je člověku dána. Ne!, říkám já. Touha po majetku, po
bohatství, je vštěpována člověku od malička společností, ve které žije.
Společností peněz. Můžete se třeba i snažit své potomky vychovávat
tak, aby netoužili po majetku a penězích, aby pro ně byly důležité jiné
hodnoty v životě. Pokud nežijí v akváriu, ale v reálném světě, jsou
s tímto světem konfrontováni a vidí, že mu vládnou peníze.

Chceš se mít líp? Tak musíš mít majetek, peníze, hodně peněz, říká
ten svět okolo. Když budeš bohatý, budeš mít i moc. Lidé tě budou

poslouchat, podlézat ti, budou před tebou hrbit své hřbety. A když
budeš mít moc, můžeš si dělat, co chceš. Můžeš i brát majetek jiným,
abys byl ještě bohatší. Že ti ho někdo dobrovolně nechce vydat?
Zastraš ho, vyhrožuj mu, vezmi zbraň a seber mu ten majetek!

Budeš bohatší a mocnější! Můžeš si dokonce zaplatit svoje posko-
ky, loutky, kteří budou vytvářet zákony pro tvůj prospěch. A další
loutky budou dodržování zákonů vymáhat. Je ti to málo, to co máš?
Chceš víc? Podívej se přes hranice. Copak by se ti nehodili lidé, pro-
stor a majetek jiných ze sousedství? Jistě že ano! Víc peněz, víc moci
nad lidmi, zeměmi, kontinenty! Ten, kdo vlastní sousední zahrádku, tě
k sobě nechce pustit? Nechce se dělit o své zisky? Zkus první vytvo-
řit další bandu prodejných loutek u něj doma, co budou kopat za tebe.
Že se ti to pořád nedaří a zisky a moc nejsou takové, jaké by sis před-
stavoval? Dokonce snad zisky klesají? Začni vyhrožovat a řinčet zbra-
němi! Protivník, který ti taktéž nasadil vši do tvého kožichu, také
zbrojí? Chce být bohatší na úkor tvých zisků? Tak vytáhni do války!

Pošli armádu chudáků, co pro tebe dělají. Odtrhni je od soustruhu,
jeřábu, volantu, kombajnu, počítače, seber jim nářadí a do rukou jim dej
zbraně! Ukaž jim nepřítele, vyvolej v nich strach o své blízké a své malé
majetky. Zamávej národní vlajkou, apeluj na vlastenectví. Vyvolej v nich
svaté nadšení pro správnou věc! Dej jim medaile, slavnostní pochody
a přehlídky. A pošli je do boje. Že jich tam třeba tisíce zemřou? No a co,
takových chudáků je přece plno. Mrtví dostanou pár dalších medailí,
pohřeb s vojenskými poctami, na pár dní z něj uděláme hrdinu a jede se
dál. Dětem tátu a ženě muže už to už ale nikdy nevrátí.

Válka je strašná věc! A kapitalismus, to je válka! Permanentní
válka hořící nebo doutnající všude po celé planetě!

Vyhlašme válku válce! Vyhlašme boj těm, kteří války vyvolávají,
válku živí a z válek bohatnou! Vyhlašme válku všem jejich posko-
kům a loutkám, politikům! Vyhlašme válku kapitalismu!

Pracující celého světa, spojme se! Ať naše děti žijí v míru! My
nechceme války! Nechceme se zabíjet pro něčí chamtivost a neuko-
jitelnou touhu po bohatství. My chceme mír a spolupráci! Jsou nás
miliardy a v tom je naše síla! Nespoléhejme se na politiky, které si
lze koupit. Spoléhejme se sami na sebe! Pryč s válkou! Pryč s kapi-
talismem! Ať žije spojenectví lidí práce celého světa!

KKaarreell KKOOVVÁÁŘŘ
FFOOTTOO -- iilluussttrraaččnníí

Dne 10. dubna 1919 byl vlákán do léčky
a zastřelen mexický revoluční vůdce Emilia-
no Zapata. Zapata se narodil 8. srpna 1879 do
rolnické rodiny. V tomto období na mexické
rolníky těžce dopadala rostoucí monopoliza-
ce půdy a vody malou skupinou velkostatká-
řů, podporovaných tehdejší vládou diktátora
Porfiria Díaze, a tlačila je do stále větší chu-
doby. V roce 1910 proběhly za prvních 31 let
Díazovi vlády prezidentské volby, ve kterých
měl stárnoucí diktátor oponenta, bohatého
vlastníka půdy Francisca Maderu. Díaz ale
nakonec ještě před samotným průběhem
voleb nechal Maderu uvěznit a nevole, kterou
tento krok u lidí vyvolal, přerostla zanedlou-
ho v revoluci, do které se zapojil i Zapata,
jako velitel rozsáhlé rolnické armády na jihu
země. Na severu země zase vedl rozsáhlou
revoluční armádu další významný revolucio-
nář Pancho Villa. Řada vítězství revolucioná-
řů v bitvách jak na jihu, tak na severu země

přiměla Díaze k rezignaci v roce 1911
a následnému opuštění země. Prezidentem
byl zvolen Francisco Madera, ten však neu-
skutečnil pozemkovou reformu požadovanou
rolníky, a po revolucionářích, co ho dostali
k moci, požadoval demobilizaci, zatímco se
obklopil bývalými podporovateli Díaze.
Zapata se svou Osvobozeneckou armádou
jihu tak pokračoval v revoluci, aby bylo dosa-
ženo redistribuce půdy. Svého cíle 

Zapata vedl revoluci proti federální vládě
i po převratu generála Victoriana Huerty v roce
1913. Společně s Villou a Venustianem Car-
ranzou, který byl jako Madera bohatým vlast-
níkem půdy, se podařilo Huertovi vojska
následujícího roku porazit. Ani tím ovšem
mexická revoluce neskončila. Koalice, jež se
zformovala proti Huertovi, se zanedlouho roz-
padla a boj propukl mezi Carranzou na jedné
straně a Zapatou s Villou na straně druhé. Vil-
lova armáda byla zanedlouho Carranzisty

poražena a její zbytky se musely uchýlit k par-
tyzánskému boji, na jihu země však pro Car-
ranzu, jenž byl v roce 1917 zvolen preziden-
tem Mexika, nadále představoval hrozbu Zapa-
ta. Aby se Carranzisté Zapaty zbavili, přichy-
stali na něj léčku. Jeden z Carranzových
důstojníků vylákal Zapatu ke schůzce poté, co
revolučního vůdce přesvědčil o své touze změ-
nit stranu. Když Zapata dorazil na smluvené
místo, byl ale federálními vojáky zastřelen.
Zapatova smrt oslabila jeho příznivce, ti ale
nepřestali proti federální vládě bojovat. Násle-
dujícího roku byl Carranza samotný svržen
a jeho nástupcům se podařilo vyjednat se
Zapatisty mír. Díky odvaze Emiliana Zapaty
a jeho spolubojovníků mohla být ve státě
Morelos, který Zapatisté ovládali, po uzavření
míru konečně provedena ona rozsáhlá agrární
reforma, za niž mnozí z nich položili životy.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA,, ččlleenn KKVV KKSSČČMM PPrraahhaa
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Kapitalismus = válka

Raději zemřít vestoje, než žít na kolenou
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po 121 Kč. ŠŠaannccee: I. poř. bez výhry, II. poř. pět výher po 100
000 Kč, III./13 po 10 000 Kč, IV./213 po 1000 Kč, V./2073
po 100 Kč, VI./20 832 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((33.. 44.. vveeččeerr)):: 2 – 6 – 13 – 16 – 25 – 30
– 32 – 35 – 49 – 53 – 54 – 61 – 62 – 63 – 65 – 68 – 70 – 72
– 76 – 77. ŠŠaannccee mmiilliioonn: 720 091. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 35.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((44.. 44.. ppoolleeddnnee)):: 4 – 6 – 19 – 20 – 21 –
24 – 30 – 31 – 34 – 38 – 40 – 43 – 44 – 47 – 48 – 56 – 68 –
75 – 76 – 80. ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 271 180. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo: 43. 

((BBeezz zzáárruukkyy))

První semifinále: Oceláři udeřili třikrát

Mladá Boleslav působila
v úvodní třetině aktivnějším
dojmem. V největší šanci se
Kacetl vytáhl proti teči i násled-
né dorážce Stránského do
odkryté branky. Domácí dali gól
po šestnácti sekundách hry pro-
střední třetiny, když Daňo tečo-
val nahození Marinčina od
modré čáry. Rozhodčí ale ještě
prověřili situaci u videa a branku
neuznali, protože padla vysokou
holí.

S Oceláři verdikt neotřásl
a zůstali v tlaku po dvou vylou-
čeních Ševce. Hostující kapitán

se nejdříve provinil držením
a po návratu obdržel vyšší trest
za hrubost na Daňa. Třinecký
hráč se při přechodu do útočné-

ho pásma soustředil v pokleku
na to, aby se nedostal do ofsaj-
du, a těsně za modrou čárou
narazil do Ševce. Daňo byl po
zásahu otřesen, ale brzy se opět
zapojil do zápasu.

Třinec měl v základní části
nejefektivnější přesilové hry
a využíval je s téměř třiceti pro-
centy, ale tentokrát si v dlouhé
početní výhodě nic moc nevy-
tvořil. V největší šanci minul
Daňo z dobré pozice branku.
Zahrozila i Mladá Boleslav
v oslabení, ale Kelemen po
chybě Marinčina nepřelstil tváří

v tvář Kacetla. Domácí
mohl opařit Kousal, ale
z úniku na domácího
gólmana nevyzrál.
A tak udeřil Třinec
v čase 39:05: Dravecký

získal u zadního hrazení puk pro
Chmielewského a polský útoč-
ník přihrál zpoza branky Micha-
lu Kovařčíkovi, který překonal

Krošelje z levého kruhu střelou
bez přípravy k bližší tyči.

Při hře čtyři na čtyři trefil
Musil. Sváteční střelec se prosa-
dil precizní ranou z pravého
kruhu pod břevno. Hosté se
nevzdávali, ale do gólových
šancí se nedostávali ani při hře
bez gólmana. Po zakázaném
uvolnění se vrátil Krošelj do
branky a střelou švihem jej pře-
konal Roman 39 sekund před
koncem. ((rreedd))

Reprezentace se ve Znojmě chystá na Rakušany
NNaa ddrruuhhýý ppřříípprraavvnnýý kkeemmpp

ppřřeedd mmiissttrroovvssttvvíímm ssvvěěttaa ssee
vv nneedděěllii ppooddvveeččeerr sseeššllaa vvee
ZZnnoojjmměě ččeesskkáá hhookkeejjoovváá
rreepprreezzeennttaaccee.. NNaa jjiihhuu MMoorraavvyy
ttaakkéé sseehhrraajjee ppoodd vveeddeenníímm
nnoovvééhhoo kkoouuččee KKaarriihhoo JJaalloonnee--
nnaa pprrvvnníí ppřříípprraavvnnýý zzááppaass,,
vv EEuurroo HHoocckkeeyy CChhaalllleennggee ssee
zzííttrraa uuttkkáá ss RRaakkoouusskkeemm..
OOddvveettaa ssee bbuuddee hhrráátt vv ppáátteekk
vv LLiinnccii..

Oproti prvnímu týdnu pří-
pravy v Plzni udělal trenérský
štáb finského kouče několik
změn. Tým opustil zraněný
útočník Luboš Horký, naopak
poprvé se v kabině hlásili
obránce JJaakkuubb KKrreejjččííkk z Dina-
ma Minsk a útočníci DDaavviidd
CCiieenncciiaallaa, Matěj Blümel (oba
Pardubice) a Adam Klapka
(Liberec).

»Měl jsem z tréninku opět
dobrý pocit, hráči si doma za
dva dny odpočinuli a bylo
vidět, že z nich na ledě srší
energie,« řekl Jalonen, jehož
kádr zůstane do zápasů
s Rakouskem nezměněn.
Brankář Petr Kváča i útočník

Jiří Smejkal se mají připojit až
další týden.

Od znojemského kempu
čeká hlavní kouč další posun
v přípravě. »Tréninky zde už
budou odlišné, protože budou
směřovat k prvnímu zápasu
s Rakouskem. V nich se teprve
dozvíme, co můžeme od hráčů
čekat a uděláme si o nich uce-
lenější obrázek,« dodal Jalo-
nen.

Nejzkušenějším hráčem
z šestadvaceti, kteří se objevili
na ledě znojemské Nevoga
areny, je 31letý Krejčík. »Byl
to velmi výživný trénink,
týden jsem nebyl na ledě
a bylo to znát. Snad se do toho
brzy dostanu,« řekl obránce
Dinama Minsk, jenž v repre-
zentaci odehrál 101 utkání.

Naopak ani jedno na kontě
nemá pardubický Ciencala.
»Pozvánka mě zastihla doma
v Třinci, byl jsem z ní mile
překvapen, je to pro mě velká
čest. Konkrétní cíle si nedá-
vám, budu rád za každý týden
v národním dresu,« řekl 26letý
útočník. ((zzrr))

TTřřiinneeččttíí hhookkeejjiissttéé zzddoollaallii vv úúvvooddnníímm
sseemmiiffiinnáállee ppllaayy ooffff eexxttrraalliiggyy MMllaaddoouu BBoollee--
ssllaavv 33::00.. SSkkóórree ootteevvřřeell MMiicchhaall KKoovvaařřččííkk

vv ččaassee 3399::0055,, DDaavviidd MMuussiill zzvvýýššiill vvee 4444.. mmiinn.. aa vvýýhhrruu zzppeeččeettiill vv zzáávvěě--
rruu MMiilloošš RRoommaann.. DDoommááccíí bbrraannkkáářř OOnnddřřeejj KKaacceettll vvyycchhyyttaall ddrruuhhoouu
nnuulluu vv lleettooššnníí vvyyřřaazzoovvaaccíí ččáássttii.. HHoossttéé hhrráállii oodd ppoolloovviinnyy uuttkkáánníí bbeezz
kkaappiittáánnaa MMaarrttiinnaa ŠŠeevvccee,, kktteerrýý bbyyll vvyylloouuččeenn nnaa ppěětt mmiinnuutt aa ddoo kkoonnccee
zzááppaassuu zzaa zzáákkrrookk nnaa MMaarrkkaa DDaaňňaa..

Třinecký David Musil střílí druhou branku. Vlevo Tomáš Moravec z Mladé Boleslavi a vzadu
brankář hostí Gašper Krošelj. FFOOTTOO -- ČČTTKK//PPeettrr SSZZNNAAPPKKAA

Hokejový obr, 203 cm měřící útočník Liberce Adam Klapka dostal premiérově pozvánku do
reprezentace. FFOOTTOO –– hhccbbiilliittyyggrrii..cczz

Krejčíková opět dvojkou
BBaarrbboorraa KKrreejjččííkkoovváá jjee ii ppřřeess

zzddrraavvoottnníí ppaauuzzuu ooppěětt ddvvoojjkkoouu
vvee ssvvěěttoovvéémm tteenniissoovvéémm žžeebb--
řřííččkkuu.. TToommuu oodd vvččeerreejjšškkaa ooffii--
cciiáállnněě vvllááddnnee 2200lleettáá PPoollkkaa IIggaa
ŠŠwwiiaatteekkoovváá,, jjeežž ppoo kkoonnccii kkaa--
rriiéérryy AAuussttrraallaannkkyy AAsshhlleeiigghh
BBaarrttyyoovvéé oossllaavviillaa ppoossuunn ddoo
ččeellaa ppoořřaaddíí WWTTAA ttiittuulleemm nnaa
eelliittnníímm ttuurrnnaajjii vv MMiiaammii.. PPoo
nněěmm nnaa ttrrůůnnuu mmeezzii mmuužžii zzůůssttaall
SSrrbb NNoovvaakk DDjjookkoovviičč..

Krejčíková léčí poraněný
loket, ale její obhajobu trofejí
ve dvouhře i čtyřhře na grand-

slamovém Roland Garros od
poloviny května by současné
problémy ohrozit neměly. Na
druhé místo žebříčku rodačce
z Brna pomohla Řekyně
Maria Sakkariová, neboť
v Miami neobhájila semifiná-
lovou účast.

Karolína Plíšková je v žeb-
říčku sedmá, v první padesát-
ce jsou další čtyři Češky
a velký skok udělala teprve
16letá Linda Fruhvirtová. Na
Floridě došla do osmifinále,
v pořadí WTA si polepšila

o 91 míst a je na konci druhé
dvoustovky (188.). Stoupá
i další česká naděje Linda
Nosková, 17letá hráčka se po
výhře na turnaji ITF ve Fran-
cii posunula o 38 míst (184.).
V deblovém pořadí je Krejčí-
ková také dvojkou za parťač-
kou Kateřinou Siniakovou.

Česká jednička Jiří Veselý
si po semifinále na challenge-
ru v Marbelle polepšil o osm
míst na 69. pozici, Jiří Leheč-
ka zůstal osmadevadesátý. 

((zzrr))

Manchester City a Liverpool před vzájem-
ným nedělním soubojem o první místo v ang-
lické lize rozehrají dnes čtvrtfinále Ligy mistrů.
Finalisté minulého ročníku soutěže »Citizens«
se v evropských pohárech historicky poprvé
utkají s Atlétikem Madrid. Liverpool se před-
staví na hřišti Benfiky Lisabon. Oba duely mají
výkop ve 21.00.
Kylian Mbappé připustil, že by mohl zůstat
v Paris St. Germain. Třiadvacetiletý francouz-
ský útočník to řekl po nedělním ligovém utká-
ní s Lorientem, v němž pomohl dvěma branka-
mi a třemi asistencemi k výhře 5:1. PSG se
drží v čele soutěže o dvanáct bodů před Mar-
seille.
Louis van Gaal, trenér nizozemské reprezen-
tace se léčí s rakovinou prostaty. Sedmdesátile-
tý slavný kouč to uvedl v televizním pořadu

Humberto. Navzdory léčbě by ale chtěl vést
národní tým na MS v Kataru na přelomu listo-
padu a prosince.
Barcelona porazila ve šlágru 30. kola španěl-
ské ligy před vlastními fanoušky Sevillu 1:0
a probojovala se díky lepšímu skóre na druhé
místo. Katalánský klub má se Sevillou i Atléti-
kem stejný počet bodů (57), ale zápas k dobru.
Na vedoucí Real Madrid ztrácí Barcelona bodů
dvanáct.
Neapol zvítězila v 31. kole italské ligy na hřiš-
ti Atalanty Bergamo 3:1 a dostala se díky lepší-
mu skóre před AC Milán do čela neúplné tabul-
ky. »Rossoneri« ale mají zápas k dobru. Třetí je
Inter Milán, který díky opakované penaltě uspěl
na hřišti Juventusu Turín 1:0. Úřadující šam-
pion ztrácí na čelo tři body, ale má také duel
k dobru. ((zzrr))
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DNES NA ČT SPORT
0088..0000 Panorama 0088..3355 BBV po 25 letech

0088..4455 Motorismus: Dakar za oponou 0099..0055
Hokej: Sparta Praha – Motor Č. Budějovice,
semifinále play off extraligy. Z 1111..0055 Archiv
D: Vrhaná s přenášením 1111..3355 Sokolský zpra-
vodaj 1111..5500 Cyklotoulky 1122..0055 Panorama
1122..2255 Sportovní zprávy 1122..5555 Fotbal: Maga-
zín UEFA 1133..4455 Klasické lyžování: Reista-
dlopet. Z 1144..4400 Plavání: VC Pardubic 2022
1155..4455 Volejbalový magazín 1166..0055 Fotbal po
našem 1166..2200 Fotbal: MAS Táborsko - Sparta
Praha B, utkání II. ligy. PP 1188..3355 Basketbal:
Sokol Hradec Kr. – KP Brno, utkání o bronz
ligy žen. PP 2200..5500 Nebeská past 2211..3300 Spor-
tovní zprávy 2211..5500 Dohráno 2233..0000 Fotbal:
Ligy mistrů UEFA, sestřih úterních zápasů

POJISTKU DAL
TŘINCI AŽ SVÁTEČNÍ

STŘELEC DAVID
MUSIL.

PPrrvvnníí sseemmiiffiinnáállee ppllaayy ooffff:: Tři-
nec – Ml. Boleslav 3:0 (0:0, 1:0,
2:0).

BBrraannkkyy aa nnaahhrráávvkkyy:: 40. M.
Kovařčík (Chmielewski, Dra-
vecký), 44. D. Musil (Martin
Růžička, A. Nestrašil), 60.
Miloš Roman (Daňo, P. Vrána).
RRoozzhhooddččíí: Pražák, Sýkora -
Lhotský, J. Svoboda. VVyylloouuččeenníí:
3:2, navíc Ševc (Boleslav) 5
minut a do konce utkání. BBeezz
vvyyuužžiittíí.. DDiivvááccii:: 5400 (vyprodá-
no).

Hokejisté Jihlavy zvítězili na
úvod finále I. ligy ve Vsetíně
4:2. Druhý zápas série na čtyři
vítězné, z které úspěšnější celek
vyzve v baráži o extraligy Klad-
no, se hrál včera opět ve Vsetíně.

NOMINACE
BBrraannkkáářřii:: Štěpán Lukeš

(Karlovy Vary; 2 starty),
Dominik Pavlát (Plzeň; 0),
Aleš Stezka (Vítkovice; 0).
OObbrráánnccii: Vojtěch Budík (1
start/0 branek), Lukáš Kaňák
(0/0), David Kvasnička (všich-
ni Plzeň; 0/0), Tomáš Bartejs
(0/0), Radek Kučeřík (oba
Kometa Brno; 0/0), Patrik
Demel (Litvínov; 0/0), Michal
Jordán (Chabarovsk/KHL;
83/5), Jakub Krejčík (Dinamo
Minsk/KHL; 104/4), Jan Ščot-
ka (Jyväskylä/Fin.; 12/0).
ÚÚttooččnnííccii: Ondřej Beránek
(15/2), Jiří Černoch (3/0),
Jakub Flek (28/6), Jan Hlado-
nik (všichni Karlovy Vary;
1/0), Jan Bambula (0/0), Jakub
Navrátil (oba Olomouc; 0/0),
Matěj Blümel (21/6), David
Cienciala (oba Pardubice; 0/0),
Petr Kodýtek (12/2), Martin
Lang (oba Plzeň; 0/0), Petr
Holík (Brno; 34/10), Petr Frid-
rich (Vítkovice; 0/0), Adam
Klapka (Liberec; 0/0), Patrik
Zdráhal (Litvínov; 12/1).

ČEŠI V NHL
Dvě asistence Filipa Hronka a jedna nahrávka

Jakuba Vrány nepomohly v NHL odvrátit prohru
hokejistů Detroitu 2:5 s domácí Ottawou. Brankář
Karel Vejmelka 29 zásahy přispěl k výhře Arizony
3:2 v prodloužení na ledě Chicaga. Zápas s Minneso-
tou naopak nevyšel Vítku Vaněčkovi, jenž inkasoval
čtyři góly z 18 střel a domácí Washington prohrál 1:5.
Další výsledky: Buffalo - Florida 3:5, New Jersey -
NY Islanders 3:4, Vancouver - Vegas 2:3 v prodl.,
Seattle - Dallas 4:1, NY Rangers - Philadelphia 3:4
po SN, Anaheim - Edmonton 1:6.

BEZ ZACHOVÉ A MAŇÁKOVÉ
České házenkářky se v dubnovém pokračování

kvalifikačních bojů o postup na ME budou muset
obejít bez křídelní hráčky Dominiky Zachové
z Thüringer HC a střední spojky Petry Maňákové
z Mostu. Na reprezentační sraz v Plzni za necelé dva

týdny nedorazí ze zdravotních důvodů, kouč Jan
Bašný místo nich nominoval jinou mosteckou spojku
Veroniku Andrýskovou a na pravé křídlo Annu Fran-
kovou z bundesligového Cvikova. Národní tým čeká
v Plzni 20. dubna duel 4. kvalifikační skupiny Fran-
cií, o čtyři dny později nastoupí v Chorvatsku. 

KUBEŠ ODVOLÁN
Ministr vnitra Vít Rakušan odvolal ředitele Olym-

pu Pavla Kubeše. Ten v čele tohoto resortního centra
loni v říjnu přes odpor sportovců nahradil Jiřího
Berana, který Olymp vedl od roku 2014. Rakušan na
vedoucí funkci vypíše výběrové řízení. Bývalý šéf
ministerstva vnitra Jan Hamáček totiž jmenoval
Kubeše bez výběrového řízení, což považuje jeho
nástupce za nesystémové. »Chci, aby ředitel takto
významné organizace byl vybraný transparentně ve
výběrovém řízení. Způsob odvolání a jmenování
minulým vedením nepovažuji za správný,« řekl
Rakušan.



Plzeň slavila bod jako vítězství

Viktoria neporazila pražské-
ho obhájce titulu v devátém
soutěžním utkání po sobě, ale
v nejvyšší soutěži protáhla
svou sérii bez porážky na 14
duelů. »Prohrávali jsme,
museli jsme trošku změnit
taktiku. Doháněli jsme
manko, v 85. min. byla červe-
ná karta. Z tohohle pohledu
musíme být spokojeni,« řekl
plzeňský trenér MMiicchhaall BBíílleekk.

»Je to pro nás škoda, zvláš-
tě po brzkém gólu ze šatny.
Přestali jsme být nebezpeční
směrem nahoru a dopustili, že
se Plzeň dostala do situace, ve

které je silná,« řekl slávistický
kouč JJiinnddřřiicchh TTrrppiiššoovvsskkýý..

Plzeň nastoupila i s branká-
řem Staňkem a krajním bekem
Havlem, kteří se zranili
během reprezentační přestáv-
ky. Na levé straně domácí
obrany nastoupil v lize podru-
hé za sebou Santos. Stejnou
pozici ve slávistické sestavě
zaujal Oscar. V opatrném prv-
ním poločase se do ojedinělé-

ho náznaku šance dostali v 17.
min. hosté, Sor ale v pokuto-
vém území vysoko přestřelil.
Za devět minut musel kvůli
zranění odstoupit plzeňský
stoper Kaša, kterého nahradil
Pernica.

Promrzlí fanoušci žádnou
atraktivní podívanou nesledo-
vali. Slávisté se přes téměř
80procentní držení míče
nedokázali prokousat pevnou
domácí obranou. 

Plzeňská defenziva zaváha-
la hned po třech minutách
druhé půle. Bah nacentroval
do šestnáctky a Lingr prostře-

lil Staňka.
Záložník
P r a ž a n ů
dal 13.
ligový gól
s e z o n y

a v čele tabulky střelců se
dotáhl na vedoucího Almásiho
z Ostravy. »Když má Alex
Bah míč, vím, že se tam mám
cpát. Jak tam letěl ten centr,
měl jsem takové tušení, že gól
zase dám. Trefil jsem to dobře
z jedné. Jsem za to rád, bohu-
žel gól dnes nebyl vítězný, ale
každý se počítá. Aspoň pomo-
hl k bodu,« řekl OOnnddřřeejj LLiinnggrr
pro O2 TV.

Plzeňští museli od této chví-
le také útočit a v 58. min.
poprvé vystřelili na branku
soupeře. »Nůžky« Beauguela
nebyly nebezpečné. Čtvrt
hodiny před koncem už Zápa-
dočeši srovnali, když si na
Kalvachův centr naskočil
Chorý a hlavičku poslal do
horního růžku. Pro vytáhlého
útočníka to byl šestý ligový
zásah v ročníku. Plzeň proti
Slavii skórovala teprve ve dru-
hém z posledních osmi soutěž-
ních zápasů.

»Snažil jsem se co nejvíc
odpoutat od obránce a jenom
jsem se koncentroval, abych
hlavičku trefil křížem do
brány. To vyšlo a jsem strašně
šťastný, že jsem pomohl týmu
k cennému bodu,« řřeekkll TToommáášš
CChhoorrýý..

V 85. min. domácí Bucha
tvrdě sestřelil Olayinku a po
druhé žluté kartě byl vylou-
čen. »Teď jsem ten zákrok

viděl a je to katastrofa. Divím
se, že to není rovnou červená
karta. Jsem rád, že Olie na
poslední chvíli ucukl z toho
souboje, protože by to dopad-
lo špatně,« dodal Trpišovský.
Slavia se v závěru v přesilov-
ce dostala do tlaku, ale Vikto-
rii několikrát podržel jistý
brankář Staněk. Plzeňští tak
protáhli domácí šňůru bez
ligové porážky na 22 duelů. 

((zzrr))

»Zanďour« opravdu není koukatelný fotbal
DDoovveeddeettee ssii ppřřeeddssttaavviitt,, žžee bbyy

vveeddoouuccíí ttýýmm aanngglliicckkéé PPrreemmiieerr LLeeaa--
gguuee ((aallee ttoo ppllaattíí ttřřeebbaa ii oo nněěmmeecckkéé
bbuunnddeesslliizzee,, ššppaanněěllsskkéé LLaa LLiizzee ččii iittaall--
sskkéé SSeerriiii AA)) mměěll vv ddoommááccíímm uuttkkáánníí
vv pprrvvnníímm ppoollooččaassee ddrržžeenníí mmííččee jjeenn 2299
pprroocceenntt?? BBaa ccoo vvíícc,, jjeenn ssee ooppeevvnniill
ppřřeedd ssvvýýmm ppookkuuttoovvýýmm úúzzeemmíímm
ss ccíílleemm nneeddoossttaatt ggóóll aa vvššeecchhnnyy ssoouuppee--
řřoovvyy aakkccee zzaa kkaažžddoouu cceennuu zzaassttaavviitt..
TTaakk ttoottoo vvee vvyypprrooddaannéé DDoooossaann aarréénněě
ppřřeeddvveeddllii ffoottbbaalliissttéé VViikkttoorriiee PPllzzeeňň
vv pprrvvnníímm ppoollooččaassee ššlláággrruu pprroottii pprraažž--
sskkéé SSllaavviiii.. 

Za první polovinu utkání ani jeden
tým nevystřelil na branku. Také Sla-
via měla vyztuženou a propracova-
nou defenzivu, ale měla snahu útočit,
rozrušit plzeňský obranný val. Leč
marně, recept nenacházela, ani kom-
binací po stranách, ani centry do
vápna po častých rozích. Když měli
Plzeňští míč na kopačkách, tak násle-
doval dlouhý nákop směrem na Kolá-
řovu svatyni. Také bez šance vytvořit
brankovou příležitost, nebo alespoň
náznak.

A jsme u toho, proč česká liga není
tak ofenzivní jako ty, které můžeme
sledovat na televizních kanálech. Vše
je podřízeno taktice »hlavně nedostat
gól« a když se nám povede nějaký ten
brejk, tak budeme spokojeni. Naše
liga je hodně soubojová, velmi
o fyzické převaze, méně o technice,
rychlosti, časté střelbě.

Trenér lídra tabulky MMiicchhaall BBíílleekk

pak po zápase řekne: »Nechtěli jsme
tam Slavii udělat prostor a hráči to
plnili výborně. Pravda je, že jsme
nebyli tak nebezpeční dopředu, jak
jsme si představovali. První půle byla
taktický boj. Až branka Slavie nás
donutila k tomu, že jsme hru víc

otevřeli a začali hrát koukatelný fot-
bal.« Jinými slovy, do té doby to kou-
katelný fotbal nebyl. Někdejší kouč
národního týmu má pravdu. Moc se
na tu odkopávanou dívat nešlo, ale
jak se říká, účel světí prostředky, a to
Plzni vyšlo. Nakonec se diváci ve

Štruncových sadech i u televizních
obrazovek O2 přece jen dočkali koře-
ní fotbalu. Slavia brzy po druhém
poločase vedla, Plzeň vyrovnala čtvrt
hodiny před koncem z ojedinělé
šance. Velmi málo šancí si však
vytvořili i červenobílí, kteří přijeli do

Plzně vyhrát. Ovšem ten červeno-
modrý val prorazili jen jednou. 

Myslím si, že takový fotbal se divá-
kům nemůže líbit, a zvláště když hrají
hlavní adepti na mistrovský titul. Jaký
to rozdíl oproti účinkování Slavie
v evropských pohárech, konkrétně
nyní v Evropské konferenční lize, kdy
ve čtyřech zápasech proti Fenerbahce
a LASK Linec padlo na naši ligu neu-
věřitelných 22 gólů, tedy průměr přes
pět na utkání. Souhlasím s názorem
jednoho fanouška v diskuzi článku
o střetnutí: »Vedoucí tým ligy stojí
v deseti lidech před šestnáctkou
a betonuje, aby nedostal gól, natož
aby útočil. Jeho trenér je pak nadmíru
potěšen z bodu, a to hrál doma. No
a takový tým má být vlajkovou lodí
českého fotbalu v Evropě? Přitom má
kvalitní kádr, ale tahle hra nemůže
v evropských pohárech obstát. Tam
mají kluby rozhodnější zakončovatele
než jsou k vidění v naší lize.«

S tímto pojetím fotbalu opravdu
díru do Evropy, natož do světa, roz-
hodně neuděláme. Vlastně si vzpo-
meňme na nedávnou kvalifikaci play
off MS ve Švédsku, kde to v ofenzivě
od nás také nebyla žádná hitparáda.
Hlavní úkol zněl, nedostat branku.
Tak jsme přece jen jednu dostali a do
Kataru nejedeme. Atraktivní
a moderní je útočný fotbal, ne »zan-
ďour«, který tak často vídáme. Napo-
sledy v Plzni… 

VVllaaddiimmíírr SSLLOOBBOODDZZIIAANN

VV zzáávvěěrreeččnnéémm uuttkkáánníí 2277.. kkoollaa pprrvvnníí ffoott--
bbaalloovvéé ffoorrttuunnaa::lliiggyy VViikkttoorriiaa PPllzzeeňň rreemmiizzoo--
vvaallaa ddoommaa 11::11 ssee SSllaavviiíí PPrraahhaa aa ppřřeedd rriivvaa--
lleemm uuddrržžeellaa oo bboodd pprrvvnníí mmííssttoo vv ttaabbuullccee..

ZZááppaass,, kktteerrýý řřííddiillii ppoollššttíí rroozzhhooddččíí vv ččeellee ss hhllaavvnníímm PPaawwlleemm RRaacczz--
kkoowwsskkýýmm,, vvee 4488.. mmiinn.. ggóólloovvěě ootteevvřřeell hhoossttuujjííccíí OOnnddřřeejj LLiinnggrr.. ČČttvvrrtt
hhooddiinnyy ppřřeedd kkoonncceemm vvyyrroovvnnaall ssttřřííddaajjííccíí TToommáášš CChhoorrýý.. 

Tomáš Chorý zařídil Plzni vyrovnání přesnou hlavičkou. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Slávista Ondřej Lingr je prototypem ofenzivního záložníka s výborným tahem na branku a čichem na góly. Právě
proto je s 13 brankami zatím nejlepším ligovým střelcem společně s ostravským Almasim. FFOOTTOO –– ssllaavviiaa..cczz
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POHLEDNÝ FOTBAL BYL VE
ŠLÁGRU KOLA NA DOVOLENÉ.

VÍTĚZILA TAKTIKA
NEDOSTAT GÓL.

r VVÝÝSSLLEEDDKKYY 2277.. KKOOLLAA:: Sparta – Ostrava 2:1, Slovácko – Olo-
mouc 1:0, Č. Budějovice – Zlín 2:2, Liberec – Teplice 0:1, Karviná –
Bohemians 1905 1:1, Pardubice – Jablonec 1:1, Hradec Kr. – Ml.
Boleslav 2:2.
r SSTTŘŘEELLCCII:: 1133 - Almási (Ostrava), Lingr (Slavia), 1122 - Jurečka
(Slovácko), Beauguel (Plzeň), 99 - Kuchta (Slavia), Bassey (Budějo-
vice), Ewerton (Boleslav), Rada (Hradec), 88 - Schranz (Slavia),
Čvančara, 77 - Hložek, Pešek, Pulkrab (všichni Sparta), Jiří Klíma,
Kuzmanovič (oba Ostrava), Puškáč (Bohemians), 66 - Hála, Chytil
(oba Olomouc), Poznar, Tkáč (oba Zlín), Milan Škoda (Boleslav),
Chorý (Plzeň), Vlkanova (Hradec).
r BBRRAANNKKÁÁŘŘII ((ččiissttáá kkoonnttaa)):: 1111 - Staněk (Plzeň), 88 - Mandous (Sla-
via), 77 - Nguyen (Slovácko), Macík (Olomouc), 66 - Nita (Sparta),
Fendrich (Hradec), Rakovan (Zlín), Šeda (Boleslav), Kolář (Slavia),
55 - Laštůvka (Ostrava), Knobloch (Liberec), Hanuš (Jablonec) a Gri-
gar (Teplice).
r KKAARRTTYY:: V 27. kole udělili rozhodčí 35 žlutých kater a vyloučili
Čanturašviliho (Zlín) a Buchu (Plzeň). Celkem od začátku ligy tak
sudí rozdali 1232 žlutých a 45 červených karet.
r PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ KKOOLLOO:: ssoobboottaa 99.. dduubbnnaa 1166..0000 Bohemians 1905 – Libe-
rec, Olomouc – Plzeň, Slovácko – Karviná, 1199..0000 Teplice – Sparta.
NNeedděěllee 1100.. dduubbnnaa 1166..0000 Ostrava – Hradec Kr., Jablonec – Zlín, Ml.
Boleslav – Č. Budějovice, 1199..0000 Slavia – Pardubice (vše na O2 TV
Fotbal). ((vvss))

ZRCADLO FORTUNA:LIGY

Hanuš

Vitík Hubník

Mihálik

ŠehičWeisner

Malínský
Krejčí ml. TiehiVlkanova

Provod

IDEÁLNÍ SESTAVA 27. KOLA (PODLE HALÓ NOVIN)

Martin Vitík
Zdá se, že se Martin Vitík

napevno usadil v základní sesta-
vě pražské Sparty. Devatenáctile-
tý stoper získal v posledních
zápasech jistotu (jindy chybějící)

a platný je i v ofenzívě při standardních situa-
cích díky své urostlé postavě (192 cm/83 kg).
Proti ostravskému Baníku hrál v zadní řadě
takřka bezchybně, a tak splácí důvěru trenéra Pavla Vrby.

Vitík se do mládežnických výběrů Letenských dostal přes Králův
Dvůr a Tempo Praha v roce 2017. V »áčku« debutoval v roce 2020
v Evropské lize proti Lille, kdy střídal Sáčka, ale další zápas proti
AC Milán již odehrál celý. V lednu 2021 poprvé nastoupil v první
lize a díky tomuto progresu se stal členem reprezentace do 21 let.
V minulém kole dal proti Mladé Boleslavi svůj první ligový gól.
Hlavou po standardce. Vůbec tyto herní situace jsou nyní největší
zbraní Sparty. Tak jako i naposledy proti Baníku. Při bránění naopak
vyhrává Vitík hodně hlavičkových soubojů. Byl také u vyrovnávací-
ho gólu Hložka. Možná si vzpomněl, že ligovou premiéru zažil právě
proti Baníku na začátku roku 2021. Nyní po více než roce je z něho
spolehlivá opora zadních řad letenského týmu. ((vvss))

HVĚZDA 27. KOLA

AKTUÁLNÍ TABULKA
1. Plzeň 27 20 5 2 48:17 65
2. Slavia 27 20 4 3 62:18 64
3. Sparta 27 18 6 3 59:29 60
4. Slovácko 27 16 5 6 44:26 53
5. Ostrava 27 13 8 6 52:37 47
6. Hradec 27 8 11 8 34:39 35
7. Olomouc 27 8 9 10 36:33 33
8. Budějovice 27 8 9 10 37:41 33
9. Liberec 27 9 6 12 27:35 33

10. Boleslav 27 9 5 13 41:45 32
11. Zlín 27 8 5 14 34:47 29
12. Jablonec 27 4 13 10 20:41 25
13. Teplice 27 7 3 17 27:43 24
14. Bohemians 1905 27 6 6 15 32:53 24
15. Pardubice 27 4 9 14 31:60 21
16. Karviná 27 2 8 17 25:45 14

PLZEŇ - SLAVIA 1:1
BBrraannkkyy:: 75. Chorý - 48. Lingr. RRoozzhhooddččíí: Raczkowski -

Siejka, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽŽKK: Sýkora,
Kopic, Bucha - Lingr, Holeš. ČČKK: 85. Bucha. PPoollooččaass: 0:0.
DDiivvááccii: 11 384.

PPLLZZEEŇŇ: Staněk - Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda, Santos
- Bucha, Kalvach - Kopic (61. Chorý), Sýkora, Mosquera -
Beauguel (88. Holík).

SSLLAAVVIIAA: Kolář - Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšič)
- Traoré (87. Hromada), Holeš - Lingr (72. Schranz), Provod
(87. Jurásek), Olayinka (87. Kačaraba) - Sor.


