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Moc vás všechny zdravím u další-
ho dílu mého pořadu. Doufám, že 
jste si všichni patřičně užili svátků
jara – Velikonoc. Ani veliko-
noční týden ovšem nebyl prost řady
událostí, které je třeba rozebrat bez
obalu. 

O americké vojenské základně na
českém území jsme mluvili už
v minulém týdnu. Vládu podle mého
soudu zaskočila vlna odmítavých
reakcí, a tak jim raději jejich mediál-
ní poradci, z nichž mnozí stojí české
občany nemalé peníze, doporučili,
aby z toho vycouvali. Obávám se ale,
že je to jen dočasné, než vymyslí
strategii, jak na naše občany. Vždyť
Petr Fiala sdělil, že vláda bude usilo-
vat o uzavření vojenské smlouvy
s USA v podobném duchu, jako
ratifikovalo nedávno Slovensko.
O jejím obsahu jsem vás před časem
informovala ve svém článku (nejen)
v Haló novinách.

Nejvíce zajímavá je v rámci vybu-
dování základny pozice hnutí ANO
2011 A. Babiše. Hejtman Morav-
skoslezského kraje, mj. také – když
jsme u kumulace funkcí – poslanec,
a hlavně místopředseda hnutí ANO –
Ivo Vondrák, už v minulosti veřejně
projevoval náklonnost k americké
základně. Ačkoliv se po kritice veřej-
nosti snažil svůj pozitivní postoj vůči

americké základně v médiích popřít,
nyní již plán na vybudování základny
v Mošnově opět kvituje.

Schizofrenní argumentace
Jeho argumentace ovšem působí

značně schizofrenně. Nebo si zkrát-
ka pan Vondrák dělá z obyvatel
Moravskoslezského kraje legraci.
Pojďme se společně podívat na dva

výroky Iva Vondráka z uplynulého
týdne. V prvním z nich o potenciální
mošnovské základně pro TV Polar
říká: »Myslím, že to není problém.
Máme jednu z nejdelších přistáva-
cích drah. Teď je to otázka dalších
rozhodnutí, kdo by tady byl, za
jakým účelem, o jaký typ techniky
by se jednalo. Je to věc dalších dis-
kuzí.« Dále pak ale dodává! »Jestliže

by v Mošnově bylo logistické cent-
rum nebo základna, a ČR je členem
NATO, tak s tím souvisí protivzduš-
ná obrana. Je omyl si myslet, že
letiště by v případě jakéhokoliv kon-
fliktu nebylo strategickým cílem.«
Pro pana Vondráka tedy není základ-
na v Mošnově problém, přičemž ale
druhým dechem přiznává, že by tato
základna mohla být v budoucnu

vojenským cílem? Mám tomu rozu-
mět tak, že potenciální ohrožení bez-
pečnosti lidí ve vlastním regionu
není pro pana hejtmana problémem?
Skutečnost, že má tento plán podpo-
ru na půdorysu bývalých i součas-
ných koaličních partnerů na úrovni
kraje – ANO, ODS a KDU-ČSL – by
podle mého názoru rozhodně neměla
zůstat bez povšimnutí. 

Jak je vidět, jedinou skutečnou
opozicí proti vojenským základnám
u nás je KSČM. Už minulý týden
jsme představili petici a já vás znovu
prosím, abyste si ji vytiskli a spolu 
se svými přáteli i známými pode-
psali. Odkaz na ni najdete na
www.kscm.cz.

Právě počínání Jany Černochové
na ministerstvu obrany osobně pozo-
ruji v uplynulých týdnech se stále
větším zděšením. Když pominu

postoj svůj i celé KSČM k otázce
»řešení války zbrojením«, zarážející
je také to, že ministerstvo obrany 
ani nezveřejňuje, jaký vojenský
materiál z České republiky na Ukra-
jinu putuje. Jeho hodnota přitom již
přesáhla jednu miliardu korun.
Znovu se tady tak rozdělují zakázky
za miliardy, občané přitom ale nema-
jí možnost vědět, co z jejich daní
vlastně do válečné zóny putuje.
A argumentace ministerstva? Prý
bezpečnostní důvody. 

(Pokračování na str. 2)
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Pochody mírového hnutí v Německu
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PPoo cceelléémm NNěěmmeecckkuu ssee vv ssoobboottuu
nněěkkoolliikk ttiissíícc lliiddíí ppřřiippoojjiilloo kk ttrraaddiičč--
nníímm vveelliikkoonnooččnníímm pprrůůvvooddůůmm
mmíírroovvééhhoo hhnnuuttíí.. DDeemmoonnssttrraannttii
ss vvllaajjkkaammii aa ttrraannssppaarreennttyy ssee sseeššllii
vv řřaadděě mměěsstt,, mmeezzii nniimmii nneecchhyybběěll
HHaannnnoovveerr,, MMnniicchhoovv,, DDuuiissbbuurrgg,,
BBrréémmyy,, SSttuuttttggaarrtt,, LLiippsskkoo ii mmeettrroo--
ppoollee BBeerrllíínn..

Letos se demonstranti vyjadřo-
vali hlavně proti konfliktu na
Ukrajině a plánovaným miliardo-
vým výdajům německé armády
Bundeswehr, uvedla DPA. »Naše
požadavky na mír a odzbrojení
jsou aktuálnější než kdy jindy,
a to i s ohledem na nebezpečí
možné jaderné eskalace,« uvedl
člen organizace Netzwerk Frie-
denskooperative KKrriissttiiaann GGoollllaa.
Podle něj bylo na sobotu ohlášeno
asi 80 protestů, a to také v men-
ších městech. Na plakátech
a transparentech demonstrantů
byly nápisy jako NE válce, Stop
zbrojní mánii, Vyjednávejte!

místo rizika třetí světové války
nebo Kdo dodá zbraně, sklidí
válku. V Berlíně také byla na

střeše jednoho z aut velká holubi-
ce míru. Některé plakáty byly
namířeny i proti plánům spolkové
vlády vyčlenit 100 miliard eur
(2,4 bilionu Kč) na velké obranné
projekty. 

Některé požadavky mírového
hnutí však tentokrát vyvolaly dis-
kuse. Bývalý předseda Spolkové-
ho sněmu Wolfgang Thierse tvrdil
rozhlasové stanici Bayerischen
Rundfunk, že moto Budování
míru beze zbraní je v současnosti
arogancí vůči lidem na Ukrajině.
»Pacifismus na úrok druhých je
cynický,« prohlásil. Vicekancléř
a ministr hospodářství Robert

Habeck se pak vyjádřil, že pacifis-
mus je kvůli ruskému prezidento-
vi Vladimiru Putinovi v součas-
nosti »vzdáleným snem«.

V Berlíně se souběžně s tra-
dičním velikonočním mírovým
pochodem konala i demonstrace
nazvaná ve výzvě jako alter-
nativní velikonoční pochod.
Demonstranti s ukrajinskými vlaj-
kami tam protestovali proti Mosk-
vě a kritizovali výzvu mírového
hnutí k tradičnímu velikonočnímu
pochodu za to, že nezmínila ruský
vstup na Ukrajinu a právo na
sebeobranu. Na transparentech se
pak mimo jiné objevily nápisy
Těžké zbraně hned! První veliko-
noční pochody se konaly už ve
čtvrtek a v pátek. Další demon-
strace proběhly včera. Mírové
hnutí mimo jiné svolalo na Veli-
konoční pondělí shromáždění
před vojenskou leteckou základnu
Büchel ve spolkové zemi Porýní-
Falc. ((aavvaa,, ččttkk))

Méně svítit!?
Vláda zřejmě přijde s řešením rostoucích cen energií…

Dnes s přílohou 
VIZE mladých
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SLOVO MÍR JE JEDNÍM
Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH

SLOV, KTERÁ EXISTUJÍ.

ZŘEJMĚ BRZY PŘIJDOU S GENIÁLNÍM ŘEŠENÍM
A DOPORUČÍ ČESKÝM DOMÁCNOSTEM, 

ABY SI RADĚJI PO VEČERECH ZAPÁLILY SVÍČKY.

Holubice míru při jednom z mírových pochodů v německé metropoli Berlíně. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Folklorní soubor Podjavořičan obcházel včera na Velikonoční pondělí Telč s pomlázkou. Od děvčat a žen dostávali koled-
níci kraslice, malovaná vajíčka, zdobené perníčky a také pentle. FFOOTTOO –– ČČTTKK//LLuubboošš PPAAVVLLÍÍČČEEKK

Obliba matematiky u maturantů dále klesá
KKee ssttááttnníímmuu ddiiddaakkttiicckkéémmuu tteessttuu

zz nníí ssee lleettooss ppřřiihhlláássiilloo 1177 pprroocceenntt ssttuu--
ddeennttůů,, tteeddyy aassii oo ddvvaa pprroocceennttnníí bbooddyy
mméénněě nneežž lloonnii.. OOssttaattnníí ddaallii ppřřeeddnnoosstt
cciizzíímmuu jjaazzyykkuu.. NNeejjvvííccee ssttuuddeennttůů ssii
vvyybbrraalloo jjiižž ttrraaddiiččnněě aanngglliiččttiinnuu.. PPooddííll
ppřřiihhllááššeennýýcchh kk nníí vvzzrroossttll pprroottii llooňňsskkuu
zzee 7788 pprroocceenntt nnaa 8800,,33 pprroocceennttaa..

Vyplývá to z dat, která na webu
zveřejnil organizátor zkoušek Cer-
mat. Ke státním maturitním zkouš-
kám se podle něj letos přihlásilo 
73 774 studentů, z nich 70 084 půjde
k maturitě poprvé. Testy budou psát
2. až 5. května.

Podle novely zákona z roku 2020
organizuje Cermat jen didaktické
testy. Ústní a písemné zkoušky z češ-
tiny a cizích jazyků se přesunuly na
úroveň škol. Slohy se mohou konat
spolu s praktickými maturitami už od
1. dubna, pro ústní je vyhrazeno

období od 16. května do 10. června.
O konkrétním termínu rozhodují
ředitelé škol. V minulém roce se
kvůli epidemii COVID-19 povinné
slohy a ústní zkoušky z jazyků mimo-
řádně nekonaly.

Státní maturita je podle zákona
povinná z češtiny a druhý předmět si
studenti vybí-
rají mezi mate-
m a t i k o u
a cizím jazy-
kem. K testu
z češtiny by
letos mělo jít 70 084 prvomaturantů,
což je přibližně o 900 méně než loni.
K cizímu jazyku se přihlásilo 57 858
studentů, tedy 82,6 procenta všech.
Zbytek si zvolil matematiku. Zájem
o cizí jazyk narostl meziročně o 1,8
procentního bodu. V případě anglič-
tiny, kterou si vybralo 56 007 matu-

rantů, se zvýšil o 2,3 procentního
bodu. Podíl přihlášených k němčině,
ruštině a francouzštině poklesl,
mírně se zvedl u španělštiny.

K nepovinné obtížnější zkoušce
z matematiky rozšiřující by mělo jít
2778 prvomaturantů. Je to o 21 méně
než loni. Jejich podíl zůstal podobný

jako loni, tedy kolem 3,9 procenta
všech. K této zkoušce se hlásí nejčas-
těji gymnazisté.

Obliba maturity z matematiky
klesá každoročně od roku 2012,
kdy si ji jako druhý maturitní před-
mět zvolilo 43,9 procenta přihláše-
ných. Jejich podíl od té doby klesl

o téměř 27 procentních bodů. Nao-
pak angličtině dalo přednost před
deseti let 46,6 procenta maturantů
a její popularita vzrostla za dané
období o bezmála 34 procentních
bodů. Zároveň setrvale klesal zájem
o němčinu.

V porovnání různých typů škol si
m a t u r i t u
z matematiky
vybírají nej-
častěji gymna-
zisté. K mate-
matice se jich

letos přihlásilo 31 procent a k anglič-
tině 65,6 procenta. Při rozdělení
podle délky trvání studia mají mate-
matiku nejvíc v oblibě žáci osmile-
tých gymnázií. Zvolilo ji 37,2 pro-
centa z nich, zatímco na čtyřletých
gymnáziích 26,9 procenta. Naopak
nejméně populární je zkouška

z matematiky na odborných školách,
kde ji bude skládat 9,9 procenta
maturantů.

Nejvíc studentů půjde letos poprvé
k maturitám v Praze, a to 12 172. Na-
opak v Karlovarském kraji se jich při-
hlásilo 1481, což je nejméně. Kolem
30 procent všech maturantů jsou gym-
nazisté a zhruba polovina žáci střed-
ních odborných škol. Přibližně sedm
procent je z učilišť, zhruba stejný podíl
z nástavbového studia a dalších pět
procent tvoří studenti lyceí.

Výsledky testů se podle vyhlášky
z roku 2020 neznámkují, ale hodnotí
se procenty a slovy »uspěl« či »ne-
uspěl«. Školy dostanou výsledky od
Cermatu 15. května a žákům je předa-
jí nejpozději o den později, uvedl
mluvčí Cermatu MMaarreekk LLeehheeččkkaa. Ana-
lýza výsledků pro veřejnost podle něj
bude k dispozici od 8. června. ((cciikk))

Počet nových případů šel dolů o polovinu
TTeessttyy vv nneedděěllii ppoottvvrrddiillyy

vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee 774499 nnoovvýýcchh
ppřřííppaaddůů CCOOVVIIDD--1199,, nneejjnniižžššíí
ddeennnníí ppooččeett oodd llooňňsskkééhhoo 
1100.. řřííjjnnaa.. VVee ssrroovvnnáánníí ss ppřřeeddcchhoo--
zzíí nneedděěllíí ppooččeett ooddhhaalleennýýcchh ppřřííppaa--
ddůů kklleessll oo zzhhrruubbaa 665500..

Výrazně nižší byl ale i počet
provedených testů na koronavi-
rus. V neděli jich laboratoře pro-
vedly 4811, nejméně za jeden
den od září 2020. Počet úmrtí lidí
s COVID-19 od začátku epide-
mie se v České republice blíží
40 000, vyplývá z údajů na webu
ministerstva zdravotnictví.

V nemocnicích bylo v posled-
ní den minulého týdne 706 pa-
cientů s pozitivním testem na

nový typ koronaviru, z toho 47
případů lékaři hodnotili jako
těžké. V mezitýdenním srovnání
klesl počet hospitalizací o 614
případů. Naposledy byl počet
pacientů s COVID-19 nižší loni
18. října.

Kromě necelých 750 nově pro-
kázaných případů nákazy
COVID-19 hygienici v neděli
zachytily 120 případů podezření
na opakovanou nákazu. Byl to
druhý nejnižší počet od začátku
letošního roku. Méně reinfekcí
bylo pouze na Nový rok.

V přepočtu na 100 000 obyva-
tel připadá v České republice za
poslední týden 174 nově potvrze-
ných případů infekce. Nejvyšší

incidenci vykazuje hlavní město
s 295 případy a Středočeský kraj
se 198 případy na 100 000 obyva-
tel za posledních sedm dní. Nao-
pak nejlépe jsou na tom kraje
Liberecký a Karlovarský.

Od začátku února se v České
republice snižují počty lidí testo-
vaných na COVID-19. Zatímco
počátkem února laboratoře otes-
tovaly až 185 000 vzorků za den,
tuto neděli laboratoře podle prů-
běžných údajů prověřily 4811
vzorků. Bylo to o dvě pětiny
méně než před týdnem.

Kromě testování klesá také
zájem lidí o očkování proti 
těžkému průběhu COVID-19.
V posledním dni minulého týdne

zdravotníci podali 51 dávek vak-
cíny oproti 140 o týden dřív.

Od začátku vakcinace bylo
v České republice naočkováno
přes 17,5 milionu dávek. Plně
naočkováno bylo téměř 6,9 mi-
lionu lidí a další posilující dávku
vakcíny dostalo přes 4,1 milionu
očkovaných.

Od 1. března 2020, kdy se
v České republice objevily první
případy nákazy koronavirem,
bylo v zemi zaznamenáno téměř
3,9 milionu potvrzených případů
nákazy. Zemřelo 39 990 lidí
s COVID-19. Na každý dubnový
den připadá v průměru zhruba 
16 úmrtí. Březnový průměr byl
29 úmrtí denně. ((cciikk))

ZATÍM OFICIÁLNĚ NECELÝCH 300 TISÍC
ČČeesskkáá rreeppuubblliikkaa ddoossuudd uudděělliillaa ddooččaassnnoouu oocchhrraannuu 229944 884444

UUkkrraajjiinnccůůmm.. VV nneedděěllii jjiicchh ppřřiibbyylloo 11002200,, ppřřiibblliižžnněě oo 11555500 mméénněě
nneežž vvee sstteejjnnýý ddeenn ppřřeedd ttýýddnneemm..

Aktuální údaje včera zveřejnilo ministerstvo vnitra na Twitte-
ru. Počet ukrajinských uprchlíků v ČR podle čtvrtečního vyjá-
dření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ustálil na přibližně
300 000.

Prchající Ukrajinci dostávají víza dočasné ochrany, která jim
umožňují v České republice pobývat až rok. Zároveň mají pří-
stup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce
a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Počty udělených víz se minulý týden pohybovaly mezi 
1000 až téměř 4000 za den. O týden dříve byly počty udělených
víz v jednotlivých dnech mezi zhruba 2300 až 3700.

POSTUPNĚ SE BUDE OTEPLOVAT
PPoo cchhllaaddnněějjššíímm zzaaččááttkkuu ttýýddnnee ssee vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee zzaaččnnee oodd

ssttřřeeddyy ppoossttuuppnněě ootteepplloovvaatt.. OO vvííkkeenndduu bbyy ssee ddeennnníí mmaaxxiimmaa mmoohhllaa
bbllíížžiitt 2200 ssttuuppňňůůmm CCeellssiiaa..

Zejména dnes bude počasí podle týdenní předpovědi Českého
hydrometeorologického ústavu deštivé, se zataženou oblohou
a občasným deštěm je ale třeba počítat i v dalších dnech.

Prodloužený velikonoční víkend byl v České republice
většinou slunečný, ale hlavně v noci také poměrně chladný. 
Déšť může ve vyšších nadmořských výškách přecházet do smí-
šených srážek nebo do sněžení.

Zejména zahrádkáři by měli počítat s tím, že až do čtvrtka
mohou teploty nad ránem klesat pod bod mrazu. Varování mete-
orologů před mrazem ve vegetačním období platilo už v noci na
neděli a na pondělí.

Od poloviny týdne se začne v České republice postupně
oteplovat a o víkendu by odpolední maxima mohla být mezi 
14 až 19 stupni Celsia. Obloha ale bude nadále spíše zatažená
s občasným deštěm, předpokládají meteorologové. ((cciikk))

VVáážžeenníí ččtteennáářřii,, ppřřeeddppllaattiitteelléé,,
jak víte, v pátek 29. dubna 2022 vyjde první číslo ttýýddeennííkkuu

místo deníku Haló noviny (dále každý pátek, pokud na tento den
nepřipadá státní svátek). Cena týdeníku bude 28 Kč pro před-
platitele, 29 Kč ve volném prodeji, v rozsahu 24 stran a přílohy
TV magazínu.

Těm z vás, kteří máte předplacený deník, ppřřeejjddee ppřřeeddppllaattnnéé
aauuttoommaattiicckkyy na předplatné týdeníku. V tuto chvíli vám všem
vznikl přeplatek na předplatném, který bude použit na další
platby, tzn. že až do vyčerpání přeplatku vám nebude účtováno.
To ale samozřejmě není povinnost.

Pokud budete chtít přeplatek vrátit, je třeba toto nám oznámit
(na e-mail inzerce@futura.cz, poštou na adresu redakce nebo
telefonicky na číslech 222 897 320, 800 300 302). Tyto kontak-
ty platí i v případě, že nemáte o předplatné týdeníku zájem nebo
pro další informace. ((zzrr))
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OBLIBA MATURITY Z MATEMATIKY KLESÁ KAŽDOROČNĚ
OD ROKU 2012, KDY SI JI JAKO DRUHÝ MATURITNÍ
PŘEDMĚT ZVOLILO 43,9 PROCENTA PŘIHLÁŠENÝCH.

(Dokončení ze str. 1)
Nevím tedy, jakým způsobem

pomůže bezpečnosti České republi-
ky fakt, že ohledně dodávek naší
v uvozovkách pomoci Ukrajině
budou panovat spekulace, nicméně
mi přijde úsměvné, že paní ministry-
ně tak horlivě brání bezpečnost
našich občanů pošlapáváním trans-
parentnosti, jen aby je následně
ohrozila jednáním o americké vojen-
ské základně. Trošku smutný para-
dox. A to ani nezmiňuji vládní pří-
tomnost Pirátů, pro které měla být
kdysi právě transparentnost základní
hodnotou při správě veřejných pro-
středků…

Své pověsti dostál v uplynulém
týdnu také exministr financí Miroslav
Kalousek. Při přečtení jeho tweetu mě
skoro až zamrazilo z toho, jak moc žijí
někteří představitelé české politické
elity mimo realitu. Ze slov Miroslava
Kalouska se zdá, jako by se problém
chudoby v ČR snad týkal jen několika
málo lidí. Jako by to vlastně ani nebyl
problém. Že až třetina lidí v ČR nemá
dostatečné úspory na to, aby byli
schopni pokrýt rostoucí náklady na
energie a základní suroviny už ale 
pan exministr zřejmě nevnímá. Možná
v médiích nezaznamenal fotky

a reportáže ze situace před potravino-
vými bankami, které v této době zaží-
vají rekordní nápor. A také zřejmě
nezaznamenal, že 24 z 27 zemí Evrop-
ské unie přijalo proti inflaci plošná
opatření. Jednou ze tří zemí, které se
touto cestou nevydaly, je pak bohužel
i Česká republika, a to navzdory tomu,
že inflace je zde na dvojnásobné hod-
notě ve srovnání třeba s mnohem
bohatším Německem,
které se rozhodlo své
občany nenechat na holič-
kách a schválit balíček jed-
norázové pomoci. Jen od
naší vlády musí občané stále poslou-
chat, proč plošná pomoc není možná.
Není tedy divu, že nyní tento postoj
kvituje právě Miroslav Kalousek, jeli-
kož současná vláda si co do asociál-
nosti svého počínání nic nezadá s vlá-
dami, ve kterých měl správu financí
na starost.

Důkazem budiž vzkaz ekonomické
poradkyně premiéra Fialy, Heleny
Horské, která se při argumentaci proti
plošným opatřením zjevně inspirova-
la pirátským poslancem Jakubem
Michálkem a vzkázala Čechům sužo-
vaným špatnou finanční situací, aby
méně svítili. S přicházejícím jarem se
holt již topením argumentovat nedá,

vládní představitelé tak zřejmě na
základě rady své expertky brzy při-
jdou s dalším geniálním řešením ros-
toucích cen energií a doporučí čes-
kým domácnostem, aby si raději po
večerech zapálily svíčky.

A ani tentokrát nemůže chybět
zpráva ze zahraničí, které se česká
média raději vyhnula. Šéfredaktorka
internetového zpravodajského pořa-

du Democracy Now Amy Goodman,
kterou jsem zmiňovala už v minulém
dílu svého pořadu, hovořila tento
týden s WWiilllliiaammeemm HHaarrttuunnggeemm,, bez-
pečnostním expertem Quincy Insti-
tutu pro zodpovědné státnictví,
o situaci na Ukrajině. Rozhovor
zahájila odkazem na mluvčího Pen-
tagonu Johna Kirbyho, který prohlá-
sil, že vláda Joe Bidena za dobu
svého působení poskytla Ukrajině
zbraně a vojenskou výpomoc za více
než 3,2 miliardy USD. A tento týden
odsouhlasila nový přesun zbraní na
Ukrajinu za 800 milionů USD, což
reprezentuje obrněné vozy, pobřežní
drony, houfnice a výcvik. Kirby rov-

něž potvrdil jednání s výrobci zbraní
o dalších dodávkách.

Platit to budou 
skoro všichni…

Hartung potvrdil, že zbrojařské
firmy nyní velmi profitují z dodávek
zbraní na Ukrajinu. »Je to pro ně
nesmírně úspěšný obchod,« vysvět-

lil a dodal, že firmy se
poněkud pokrytecky hájí
tím, že brání demokracii,
což popřel se slovy:
»Pokud by prodej zbraní

byl obranou demokracie, tak by
zbrojaři měli zastavit vyzbrojování
Saudské Arábie, Spojených Arab-
ských Emirátů, Egypta, Filipín,
nedávno i Nigérie – a všechny tyto
země jsou známé porušováním lid-
ských práv. Zbraně pak používají
k represi vlastních občanů nebo ke
katastrofální válce jako například
v Jemenu. Tam bombardují školní
autobusy a civilisty, zabíjejí tisíce
lidí. Nejde tedy o demokracii, ale
o naplnění vlastních kapes… Proda-
jí zbraně komukoliv, kdo zaplatí, ale
nyní používají Ukrajinu, aby si
vylepšily reputaci.«

Hartung ještě upozornil, že kromě

tří miliard za přímý prodej zbraní
navýší Pentagon svůj rozpočet 
i za německou a polskou zakázku,
kdy Němci zaplatí miliardy 
dolarů za nákup letadel F-35 a Poláci
nakoupí tanky. »Díky« válce na
Ukrajině se rozpočet Pentagonu
zvýší o 100 miliard USD nad nej-
vyšší vrchol výdajů během studené
války.

Pět hlavních zbrojařských firem
dostává nyní 150 miliard USD ročně,
což je podle Hartunga »nešťastné pro
svět, ale skvělou finanční zprávou
pro tyto společnosti«.

Hartung rovněž poukázal na sku-
tečnost, že jen jedna ze společnostní
– Lockheed Martin – za finanční rok
získala 75 miliard USD, což je
mimochodem částka převyšující celý
rozpočet ministerstva zahraničí, a to
v době, uzavřel Hartung, »kdy potře-
bujeme diplomacii více než kdy
jindy«.

KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ

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

Méně svítit!?



Projekt Včely do Brna zahájen
ZZvvýýššiitt ppoovvěěddoommíí oo cchhoovvuu vvččeell,, oo jjeejjiicchh hhoossppoo--

ddáářřsskkéémm ppřříínnoossuu,, aa ttaakkéé rroozzmmííssttiitt vvččeellíí úúllyy
ppoo mměěssttěě jjee ccíílleemm pprroojjeekkttuu VVččeellyy ddoo BBrrnnaa.. 
JJeehhoo uusskkuutteeččnněěnníí ssii vvyyžžááddaallii oobbččaannéé hhllaassoovváánníímm
vv ppaarrttiicciippaattiivvnníí ččáássttii rroozzppooččttuu DDáámmee nnaa vvááss..

Projekt Včely do Brna navrhla PPeettrraa VVeennttrruubboo--
vváá do ročníku 2020 s cílem založit městské včelí
úly v Brně, zvýšit povědomí o významu včel pro
člověka a podpořit diverzitu brněnské flóry.
V celoměstském hlasování skončil projekt
na 4. místě s počtem 3240 hlasů.

»Tím chci zvětšit povědomí o problematice
chovu včel a jejich významu pro člověka a život-
ní prostředí. Úly mohou sloužit jako úly
na zkoušku pro někoho, kdo chce začít s včelaře-
ním, a jako prostředek k šíření osvěty ve společ-
nosti ohledně hodnoty, kterou včely přinášejí,«
upřesnila Ventrubová.

»Jsem rád, že se z participativního rozpočtu
Dáme na vás realizují i takovéto edukativní
a životnímu prostředí prospěšné projekty. V pro-
jektu vznikne několik studií, pořídí a rozmístí se
přes deset včelstev a téměř čtyři desítky domečků
pro včely samotářky a čmeláky, nakoupí se také
pomůcky pro včelaře, zrealizují se odborné semi-
náře, akce pro děti a pořídí se výukové panely
a publikace,« uvedl náměstek primátorky TToommáášš
KKoollááččnnýý (Piráti).

»A zeptali se opravdových včelařů co si o tom
myslí? Možná bychom se divili. No, před volba-
mi každá reklama dobrá. Věřím, že občané už na
to neskočí. Vše je opravdu jinak,« připojil své sta-
novisko předseda brněnské městské organizace
KSČM, zkušený zahrádkář MMaarrttiinn ŘŘííhhaa.. ((vvžž))
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l IInnssttiittuutt AAlleennyy VViittáásskkoovvéé,, zz.. ss..,,
oocchhrraannaa lliiddsskkýýcchh pprráávv aa ssvvoobboodd
((IIAAVV)) ssee zzaabbýývváá vvyymmaahhaatteellnnoossttíí
pprráávvaa aa sspprraavveeddllnnoossttii,, eenneerrggeettiikkoouu..
PPllyynnáárreennssttvvíí jjssmmee ssee vvěěnnoovvaallii mmiinnuu--
llee.. NNyynníí ssee bbuuddeemmee ppttáátt nnaa oožžeehhaavvéé
ttéémmaa –– sspprraavveeddllnnoosstt,, aa ttoo vv ssoouuvviissllooss--
ttii ss nneeddáávvnnoouu oobbžžaalloobboouu bbýývvaallééhhoo

pprreemmiiéérraa AAnnddrreejjee BBaabbiiššee vv kkaauuzzee
ČČaappíí hhnníízzddoo.. OOnn ssáámm řřííkkáá,, žžee jjee oobbžžaa--
lloovváánn vvee vvyykkoonnssttrruuoovvaannéé kkaauuzzee..
SSaammaa jjssttee nněěccoo oobbddoobbnnééhhoo zzaažžiillaa.. 
JJaakk ssee zz ppoozziiccee ttoohhoottoo pprroožžiittkkuu
aa zz ppoozziiccee ppřřeeddsseeddkkyynněě IIAAVV nnaa
kkaauuzzuu AAnnddrreejjee BBaabbiiššee ddíívvááttee??

IAV, který se problematikou vyma-
hatelnosti práva a spravedlnosti zabý-
vá pět let, jsem založila právě proto,
aby se to, co se stalo mně, nemohlo
stávat nikomu dalšímu. Vím, co lidé
nezákonně stíháni, souzeni a někteří
končící ve vězení musí vše prožívat,
jak trpí jejich blízcí. Vím přesně, co
nyní prožívá pan Babiš i jeho rodina,
kterou sice hezkým způsobem z této
šlamastiky soudních procesů dostali,
když státní zástupce jejich stíhání po
mnoha letech zastavil. Nicméně
i nyní budou prožívat se svým man-
želem, tátou jeho další nekončící
soudní procesy.
l ŘŘííkkááttee,, žžee jjssttee IIAAVV zzaakkllááddaallaa
ss ttíímm,, žžee jjssttee nneecchhttěěllaa,, aabbyy ttoo,, ccoo ppoott--
kkaalloo vvááss,, nneeppoottkkáávvaalloo ddaallššíí nneevviinnnnéé.
CCoo jjssttee pprroo ttoo vv IIAAVV dděěllaallii??

Sváděli jsme nerovný boj se struk-
turami státu, které to nechtěly slyšet,
že systém umožňuje stíhat nevinné.
Po analýzách, které jsme si provedli,
jsme v roce 2018 žádali premiéra
Andreje Babiše o nápravu. »Hlas lidu
volající po spravedlnosti a právu,«
popsal v jednoduché podobě body, co
požadujeme a navrhujeme napravit.
V té době nám pan premiér odpově-
děl písemně v podstatě, že není co
napravovat, že je vše v pořádku.
Dopisy jak senátorům, tak poslan-
cům byly rovněž bez odezvy a neby-
la přijata žádná opatření.
l CChhcceettee řříícctt,, žžee zzaa ppěětt lleett vvaaššíí ččiinn--
nnoossttii nniikkddoo nneerreeaaggoovvaall nnaa ppoožžaaddaavvkkyy,,
ppřřiippoommíínnkkyy oobbččaannsskkéé vveeřřeejjnnoossttii,, kkttee--
rroouu jjaakkoo ssppoolleekk ččáásstteeččnněě zzaassttuuppuujjeettee??

Tak zjednodušeně se to nedá sdělit.
V roce 2020 jsme měli v parlamentu
společně s panem poslancem Jiřím
Kobzou seminář o vymahatelnosti
práva a spravedlnosti, zda jsme ještě
právní stát. Přednášelo 19 přednášejí-
cích, ať již představitelů spolků, které
se touto problematikou zabývají, tak

advokáti, odborníci z akademické
sféry. Poslanci o seminář zájem
neměli, premiér Babiš a ministryně
spravedlnosti Benešová se omluvili,
že mají hodně práce. Přitom na semi-
náři se prezentovalo s důkazy selhá-
vání státu v tom nejdůležitějším, což
je právo a spravedlnost pro všechny
občany. Ani následně, kdy jsme žáda-
li ministryni Benešovou o schůzku,
nám nebylo vyhověno a paní minist-
ryně nás se závěry »semináře« nepři-
jala.
l TTaakk ttoo vvyyppaaddáá,, žžee jjee tteeddyy vvššee
vv ppoořřááddkkuu aa nneezzáákkoonnnnéé ttrreessttnníí ssttííhháánníí
ssee ssttáávváá jjeenn vvýýjjiimmeeččnněě.. PPoossttiihhlloo ttoo
nnaappřřííkkllaadd vvááss,, aallee nneenníí ttoo vvěěttššíí cceelloo--
ssppoolleeččeennsskkýý pprroobblléémm.. NNeebboo ssee
vv nněěččeemm pplleettuu??

Postihlo to mě a desítky tisíc
občanů této země. Je to fatální
systémové selhání, za které nikdo
nenese odpovědnost. Jak si vysvětlí-
te stanovisko Andreje Babiše, když
ještě ve funkci premiéra veřejně
sdělil, že se dá trestní stíhání u nás
v České republice objednat! Jak si
vysvětlíte, když v té době ministry-

ně spravedlnosti Marie Benešová
potvrdí, že se dá trestní stíhání u nás
objednat. To je přece strašné stano-
visko dvou nejvyšších politiků,
kteří nesou plnou odpovědnost za
tento stav. To sdělí premiér a mini-
stryně spravedlnosti. Mohou vás na
objednávku zavřít! To je přece pro
občany přímo úděsná zpráva.
A když na konkrétní věci začnete

jako občanská veřejnost upozorňo-
vat, tak se dozvíte od premiéra, že
není co napravovat, že je vše
v pořádku a ministryně spravedl-
nosti odmítá cokoliv řešit.
l VV kkoonntteexxttuu vvýýššee uuvveeddeennééhhoo.. JJaakk
ddooppaaddnnee ttrreessttnníí ssttííhháánníí AAnnddrreejjee
BBaabbiiššee vv kkaauuzzee ČČaappíí hhnníízzddoo?? JJee ttoo
vvyykkoonnssttrruuoovvaannáá kkaauuzzaa,, jjaakk ttvvrrddíí
AAnnddrreejj BBaabbiišš??

Navenek se to tak může jevit jako
vykonstruované, protože šetření
takové prkotiny trvá příliš dlouho.
Nicméně IAV zná informace pouze
z médií. Neznáme spis, nepřijali jsme
za Andreje Babiše společenskou
záruku, takže ani informace ze spisu
nemůžeme mít. V této fázi je úplně
jedno, zda je to vykonstruované,
nebo není. Nyní upřímně přeji expre-
miérovi Babišovi, aby si prošel
peklem soudních procesů. Pokud je
skutečně nevinný, tak je to peklo
tisícinásobné.
l ŘŘííkkaallaa jjssttee,, žžee jjssttee IIAAVV zzaakkllááddaallaa
pprroottoo,, aabbyy ssee ttoo,, ccoo ssee ssttaalloo vváámm,,
nneessttáávvaalloo ddaallššíímm oobbččaannůůmm.. AA nnyynníí
ppaannuu BBaabbiiššoovvii ppřřeejjeettee,, aabbyy ssii ttíímm
ppeekklleemm pprrooššeell.. NNeepprroottiiřřeeččííttee ssii??

Podívejte, že to přeji panu Babišo-
vi, to si rozhodně neprotiřečím. Pan
Babiš jako premiér, dříve jako vice-
premiér byl ve vládě téměř dvě
funkční období. Přestože byl občan-
skou veřejností podrobně o stavu jus-
tice informován, neudělal pro nápra-
vu vůbec nic. A teď, když se to stalo
jemu, tak »fňuká« jako malý fracek.
Takže ještě jednou. Přeji mu z celého
srdce, ať jeho soudní proces trvá
sedm–osm let, (dle ministerstva
spravedlnosti je to prý normální
lhůta). Ať stojí před soudem jako
»zvlášť závažný zločinec« a ať mu

soudce v průběhu výslechu několi-
krát připomene, ať si uvědomí, že
může skončit ve vězení. Ať mu
odmítnout výslech jeho svědků, ať
odmítnou jeho důkazy. Ať ho nepra-
vomocně odsoudí třeba na 8,5 roků.
Ať pak čeká na odvolací soud třeba
dva roky.
–– MMoožžnnáá,, žžee ooddvvoollaaccíí ssoouudd hhoo
zzpprroossttíí vviinnyy aa oossvvoobbooddíí.. On se na

chvíli nadechne, ale ne na dlouho,
protože ke konci dvouměsíční lhůty
se dovolá nejvyšší státní zástupce

k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší stát-
ní zástupce to dělá sice jen asi ve 
3 % případů (v mé kauze to udělal).
No a možná, že do roka, nebo dříve,
Nejvyšší soud dovolání zamítne,
pak je pan Babiš definitivně zpro-
štěn. Anebo také dovolání nezamít-
ne a přijme. Kauza pana Babiše se
bude vracet k prvoinstančnímu
soudu. A celé kolo začíná běžet
znovu.
–– MMoožžnnáá,, žžee ooddvvoollaaccíí ssoouudd hhoo vviinnyy
nneezzpprroossttíí aa ppoottvvrrddíí,, zvýší, nebo sníží
trest vydaný soudem prvoinstančním.
Třeba vydá rozsudek 7 let ve vězení
s ostrahou. To je již pravomocný roz-
sudek, pro pana Babiše to znamená,
že nastoupí výkon trestu do vězení –
třeba do týdne po vydání rozsudku.
Jeho právníci se budou dovolávat
k Nejvyššímu soudu. A Nejvyšší
soud možná do roka dovolání projed-
ná (pan Babiš je stále ve vězení).
Možná, že NS zruší rozsudky, možná
že na chvíli pustí vězně z vězení.
Čeká se znovu na prvoinstanční soud
a martyrium začíná znovu.

–– TTeennttoo ssoouudd hhoo mmoožžnnáá
zzpprroossttíí vviinnyy,, státní zástupce
se odvolá a kauza poputuje
k odvolacímu soudu. Bude to
trvat měsíce, rok? Pan Babiš
bude opět čekat, zda ho od-
volací soud zprostí, nebo
naopak – pošle do vězení pra-
vomocným rozsudkem.

Nezbývá než popřát panu
Babišovi pevné zdraví, do-
brou náladu a sílu se s tím
molochem poprat. Pevně
věřím, že když si tím projde
se vším všudy a vrátí se do
politiky, tak určitě již nebu-
de občanské veřejnosti sdě-
lovat – třeba z funkce pre-
miéra nebo prezidenta, že je
u nás s vymahatelností práva
a spravedlnosti vše v pořád-
ku. Ale je také možné, že
toto peklo zdravotně neune-
se, jako řada takto stíha-

ných, kteří skončili na psychiatrii,
nebo ještě hůř a nejsou již mezi
námi.

l TToo jjssoouu ttvvrrddáá sslloovvaa.. MMůůžžeettee nnáámm
ssdděělliitt nněěccoo ppoozziittiivvnnííhhoo??

Určitě mohu. Záleží na zákonodár-
cích, na odborné a morální kvalitě
lidí, kteří jsou nejen na policii, stát-
ním zastupitelství, ale také v justici,
aby došlo k nápravě systému. Jsme
zemí, kde je v EU největší počet
»zločinců« vězňů na počet obyvatel.
Jsem přesvědčena, že tomu tak není.
Jen systém dovoluje stíhat na objed-
návku a následně se nikomu nic
nestane. Naopak policista a státní
zástupce jsou povýšeni, soudce za
chybné závěry rovněž soudí dále. To
peklo nezákonného stíhání si musí
každý z nich zažít na vlastní kůži,
aby byl ochoten se zasadit o změnu
systému?

Lhostejnost občanů k tomuto téma-
tu mě zaráží, nicméně oni si myslí, že
jim se to stát nemůže. Ujišťuji vás
všechny, každému z vás se to může
stát, teď hned, zítra ráno, za týden.

A to pozitivní? Doporučuji k četbě
knihu Solární baroni III. – Vrazi
v taláru. ((zzaa))

Je trestní stíhání Andreje Babiše 
na objednávku, jak tvrdí obžalovaný?

Rozhovor s předsedkyní IAV Alenou Vitáskovou

Sváděli jsme nerovný boj se strukturami státu,
které to nechtěly slyšet, 

že systém umožňuje stíhat nevinné.

Ujišťuji vás všechny, 
každému z vás se to může stát, 
teď hned, zítra ráno, za týden.

Nyní upřímně přeji expremiérovi Babišovi, aby
si prošel peklem soudních procesů. Pokud je

skutečně nevinný, tak je to peklo tisícinásobné.

FFOOTTOO –– ČČTTKK//VVááccllaavv ŠŠÁÁLLEEKK



Tak nám k 1. dubnu zrušili 75% slevy na
veřejnou dopravu pro mládež a osoby nad 65 let
a nahradili je slevou jen ve výši 50 %. Prostě
těch předpokládaných 6 mld. Kč ročně byly
přece strašně velké peníze a zbytečně vyhoze-
né. Jen je nutno zmínit, že se nikdy této částky
nedosáhlo, takže ta úspora bude minimální.
Navíc jen věční rýpalové tvrdí, že v této zemi se
vynakládají podstatně větší částky na věci zby-
tečné nebo o jejichž efektivitě si můžeme
nechat jen zdát. Ale to jsou přece ti věční stěžo-
vatelé a jistě víme, že nemají pravdu. Jak jinak,
že?

A teď poněkud vážněji. Podpora veřejné
dopravy, a železnice zejména, se za hranicemi
naší země projevuje kupodivu nějak jinak. Stačí
si vzít např. takové Rakousko, kde byla zavede-
na roční síťová jízdenka na celou veřejnou
dopravu, která je při tamních příjmech doslova
»zadarmo«. U nás se ale podporuje raději sil-
niční doprava a investice do ní. To vše asi pro
ten prosazovaný Zelený úděl, tedy to životní
prostředí. Ale jak je u nás zvykem, jen slovy.
Ale nejde jen o Rakousko, jmenovat můžeme
zejména Švýcarsko, kde k tomu přistupují
úplně jinak a ne jen pro vybrané skupiny oby-
vatel.

Co si budeme povídat. Ony totiž ty ceny
veřejné dopravy jsou u nás pro řadu lidiček
neúnosné. Zejména na krátké vzdálenosti, které
jsou nutné pro to nejčastější dojíždění – tedy za
prací, do škol, k lékaři, za nákupy, na úřady atd.
Ale třeba i za rekreací či kulturou, což snad by
mělo být ve 21. století normální a podporované.
Takže co s tím? Asi by bylo dobře se nad celým
tarifem ve veřejné dopravě zamyslet.

Je tu však otázka, zda byl dobře nastaven
princip slev. A tak raději mluvit, namísto
o jejich omezování, o jejich úpravě. Řešení
slevy jen na 50 % však tím dobrým rozhodnu-
tím není.

Kritizována byla tato sleva u mládeže, prý
snad i jimi samotnými. Zvláštní, že? Pravdou
ale je, že u té starší mládeže a studentů je mož-
nost si přivydělat a pak by ta sleva 50 % byla
přijatelná.  Na druhé straně by ale měl být
zájem, aby mládež ráda využívala veřejnou
dopravu, zvykla si na její používání, takže by
i nějaká zvýhodnění navíc byla vhodná.

Zcela jinak je tomu ale u starších osob. Zdra-
ví přestává sloužit, a tak i řízení automobilů
není tím pravým ořechovým, a tak využití
veřejné dopravy, zejména železnice je vhod-
ným řešením. A co se týče výše příjmů lidí

v důchodu, tak tady snad není ani o čem disku-
tovat. Takže sleva alespoň ve výši 70 % by byla
oprávněná (úspora pro stát 5 % snad není zane-
dbatelná).

Chybou ale bylo to, že se sleva vztahovala jen
na jednotlivé jízdenky. Scházelo zavedení slev
na předplatní jízdenky síťového charakteru, což
je účinnější i vhodnější. A přineslo by to státu
a dopravcům určitě vyšší využití spojů, ale
i tržby. Kolik cestujících ročně zaplatí za jízdné
částky ve výši několika tisíc korun? Nyní by to
šlo v prvé řadě u železnice. A zde by se od těch
65 let mělo uvažovat se slevou opět optimálně
70 %. A samozřejmě s možností k tomu použít
i časový příplatek pro 1. třídu, který by ale
mohl být již prodáván za normální cenu. Ono
totiž dávat přes 20 000 Kč ročně za jízdné je
skutečně pro lidi v důchodu nad jejich možnos-
ti (a nejen pro ně). A při takové slevě by stát
získal od každého takového cestujícího mini-
málně 6000 Kč. A pokud by si přikoupil i tu 
1. třídu, pak jde o další tisíce ročně. Takže by to
chtělo více počítat a přemýšlet. To rušení jde
velmi dobře, ale smysluplná opatření, jak je
u nás zvykem, nějak chybějí. A snad se také
konečně dočkáme i síťové jízdenky na celou
veřejnou dopravu v ČR. Včera bylo pozdě.

Otázkou také je, kde by tato sleva měla být
uplatňována. Logicky by měla platit jen ve spo-
jích dotovaných - placených státem, kraji, obcemi
a nemělo by se to vztahovat na komerční spoje,
které neslouží potřebné plošné obsluze státu.

A když se tak nad tím vším zamyslíme, vyjde
nám, že částka 6 miliard by se podstatně sníži-
la a dalo by se počítat i s tím, že by nějaké ty
částky do státního rozpočtu přibyly za ty síťové
jízdenky, protože o ně by určitě byl zájem.
A pokryla by se tak dopravní dostupnost území
jak pro ty, co jezdí jen ojediněle (jednotlivé jíz-
denky), třeba jen k lékaři, za rodinou či nákupy,
tak i pro ty, co mají zájem jezdit častěji a třeba
se i na stáří konečně podívat i tam, kde nikdy
nebyli, dostat se do přírody, za památkami
apod., na což při každodenní práci a potřebě
vydělávat čas nebyl.

Takže co na to vláda, ministerstvo dopravy?
Nestálo by za to se více zamyslet a udělat něco
víc pro ty obyčejné lidi i pro to životní prostře-
dí a ty úspory řešit nějak rozumně?! A tak od
teoretických úvah a propočtů přijít s něčím
smysluplným? AAnnttoonníínn MMIINNAAŘŘÍÍKK

Apríl je měsícem proměnli-
vým a díky žertíkům i veselým,
a tak pokračujme v zajímavos-
tech, které se udály v dobách
minulých.

DDuubbeenn 11995522 se nesl například
ve znamení aktivit ONV, který
začal vydávat noviny Socialistic-
ká vesnice. Dále začala svoji čin-
nost Okresní hygienická stanice
a také byl otevřen Okresní pio-

nýrský dům Miroslava Látala,
což byl představitel pionýra,
který tragicky zahynul při pře-
stavbě této budovy, která se
nacházela za Kosteleckou ulicí
na bývalé střelnici. V Brně ze-
mřel prostějovský rodák, akade-
mický sochař Emil Hlavica.
A také byli na dlouholeté pobyty
ve vězení odsouzeni spoluobča-
né Frömmel a Dřevo za údajné

přechovávání diverzantů. Šlo
o osm, respektive dvanáct let.

VV dduubbnnuu 11996622 byla ve městě
podpořena stavební činnost, a to
tak, že bylo ustaveno šest staveb-
ních družstev, která měla celkem
926 členů.

DDuubbeenn 11997722 byl ve městě
vcelku bouřlivý. Přesně 18.
dubna v 11.11 hodin bylo ve
městě zaznamenáno zemětřese-
ní. A v Klubu strojařů se již 
4. dubna třásly stěny také, jeli-
kož se zde konal festival beato-
vých skupin.

Voda je oblíbené téma v Pro-
stějově, ale zajímavou zmínku
najdeme již vv dduubbnnuu 11998822,, kdy
se můžeme dočíst, že do provozu
byl dán, zatím provizorně, pří-
vod vody z Brodku u Prostějova.

DDuubbeenn 22001122 mimo jiné přine-
sl tyto události. Na svém dubno-
vém zasedání schválilo zastupi-
telstvo města změnu názvu pro-
stějovské botanické zahrady.
Bylo schváleno jméno Petra
Albrechta.

Petr Albrecht měl blízko
k přírodě a jako pracovník refe-
rátu životního prostředí okresní-
ho úřadu se již za minulého
režimu snažil zachránit botanic-
kou zahradu, když se uvažovalo
o jejím přestěhování. To se mu
podařilo. Podílel se na vyhláše-
ní přírodního parku Velký Kosíř
a vyhlášení mnoha dalších
maloplošně chráněných území.
Nedlouho po svých 40. naroze-
ninách tragicky zahynul i se
svou ženou Magdou a starším
synem Janem při autonehodě.
Ještě v témže roce mu byla in

memoriam udělena Cena minis-
tra životního prostředí za rok
2001. Prostějovská botanická
zahrada, která návštěvníkům
nabízí přes třináct set druhů uni-
kátních rostlin a více než stovku
dřevin, se rozrostla o necelou
polovinu své stávající plochy.
Celkové náklady na rozšíření
prostějovské botanické zahrady
byly odhadnuty na necelých
šest milionů korun. Zahrada
před tím měla asi čtyři a půl tisí-
ce metrů čtverečních. Na pro-
voz zahrady, která je v Prostějo-

vě již od roku 1933, magistrát
ročně dává asi sedm set padesát
tisíc korun.

V pátek 27. dubna proběhlo
v prostějovském Městském diva-
dle finále soutěžní módní pře-
hlídky Doteky módy 2012.
Módní show pořádala Střední
škola designu a módy již podva-
nácté. Rozhodování poroty
v předkole bylo těžké, ale do
finále z téměř 60 soutěžních
modelů postoupilo 19 nejlep-
ších. Již tradičně ještě před finá-
le soutěže pořádající škola před-

vedla publiku svou malou inspi-
rativní módní přehlídku student-
ských kolekcí. Porotě tentokrát
předsedal Lukáš Lindner, přední
český módní návrhář a bývalý
student prostějovské oděvní
školy. Pro návštěvníky všech
věkových kategorií od dvou let
byla zavedena nová procedura
v plaveckém bazénu městských
lázní – mořská koupel.

Zdroj: Prostějovský Večerník,
Martin Mokroš

JJoosseeff AAUUGGUUSSTTIINN
FFOOTTOO -- aauuttoorr
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Zvláštní. Mezinárodní konvence zakazují dodá-
vat zbraně do zemí válečného konfliktu. Má to své
opodstatnění. Je to přilévání oleje do ohně se všemi
důsledky, především dalších tragédií, dalšího umí-
rání lidí. V případě, že jsou to zbraně proti Rusku,
ale platí jiná pravidla. Viz informace o dodávce
tanků a obrněných vozidel na Ukrajinu.

To není jediná rovina problému. Nezanedbatelné
jsou též ekonomické důsledky války. Tento kon-
flikt nás bude stát stovky miliard korun.

MMVV - už nyní pouze jedno ministerstvo, minis-
terstvo vnitra, vynaložilo přes 10 miliard Kč na
náklady spojené s migrací. Náklady budou v prů-
běhu času pochopitelně vzrůstat. Je to jen malá
část z toho, co nás to bude stát.

MMZZ - platba zdravotního pojištění, při částce
např. 1500 Kč měsíčně za jednoho pojištěnce 
a při počtu 300 000 migrantů, očekává se jich
500–600 000, je to 450 000 000 Kč měsíčně, tedy
5,4 miliardy za rok. Při tom horším odhadu počtu
imigrantů pak cca 11 miliard. Přičemž dle skladby
těchto lidí nejspíše pojištění nebude stačit na jejich
čerpání zdravotnických služeb.

MMŠŠMMTT - integrace dětí do našeho školního
systému, asistenti, školní jídelny, jídlo samotné,
nároky na zvýšení počtu tříd, pomůcky a mnoho
dalších věcí.

MMPPSSVV - měsíční příspěvek ve výši 5000 Kč na

osobu při počtu pouze 300 000 uprchlíků činí 
18 miliard Kč za rok. A další položky, příspěvky na
bydlení, okamžitá finanční pomoc atd.

MMMMRR - zajištění bydlení, vůbec si netroufám
odhadovat.

MMOO - vojenská pomoc už v začátku konfliktu
přesáhla miliardu. Pomoc neustále bytní.

Dalo by se pokračovat dlouho dál, ale stejně
bych všechny náklady ČR na tuto válku nedokázal
vyjmenovat. Ale je třeba upozornit na další efekt
sankcí, které vedeme proti Rusku. Ztráta trhu,
dotkne se především automobilového průmyslu,
největší sponzor našeho HDP, ztráty vzniklé zaví-
ráním filiálek ruských bank na našem území, vkla-
dy budou částečně hrazeny z našeho bankovního
jištění. Dramatické prohloubení energetické krize
vzniklé již před válkou, které způsobí nevyčíslitel-
né škody. Tedy nám, občanům. Profitovat na tom
pochopitelně budou USA. Konečně sem budou
cpát mraky břidlicového plynu, kterého mají nad-
bytek. A protože prakticky ztratí konkurenci,
budou si diktovat ceny. To je však jiné téma.

To vše naší vládě nevadí. SSttoovvkkyy mmiilliiaarrdd zzaappllaa--
cceennýýcchh kkvvůůllii nneennáávviissttii vvůůččii RRuusskkuu jjii nneettrrááppíí..
BBooddeejjťť,, zzaappllaattíí ttoo ddaaňňoovvíí ppooppllaattnnííccii.. AAllee ppoonneecchhaatt
úúlleevvuu nnaa ddoopprraavvuu ssttuuddeennttůůmm aa ddůůcchhooddccůůmm
vv ppůůvvooddnníí vvýýššii aa nneessnniižžoovvaatt jjii oo 22--33 mmiilliiaarrddyy KKčč zzaa
rrookk,, bbyylloo pprroo nnii nneeppřřiijjaatteellnnéé!! VVllaaddiimmíírr NNĚĚMMEECC

Když se strany současného
vládního slepence draly
k moci, tvrdě z poslaneckých
lavic útočily na vládu, kterou
v covidové době kritizovaly,
že nedostatečně kompenzuje
vzniklé ztráty, a neustále vola-
ly po navyšování prostředků
i těm osobám a subjektům,
z nichž některé to ani nepoža-
dovaly, neb žádnou újmu ne-
utrpěly, ale proč by nebraly,
když dávají.

Po volbách, kdy se koalič-
ním podvodem dostaly
k moci, najednou zjistily, že
je státní kasa prázdná a že čas
rozdávání skončil a bude se
muset ani toliko hospodařit,
jako šetřit. Noví vládci slibo-
vali, že na to konto seškrtají
původní Babišův rozpočet,
a protože oni zajisté sliby
plní, dokázali ho seškrtat
o desítky miliard. Šetřit se
musí, ať to stojí, co to stojí. Že
by začali u sebe, tak to ani
náhodou. Utáhnout opasek

tak jako za starého Klause si
musí jiní, to přece dá rozum.
A pak prý se to stejně nikoho
nedotkne (?). Povídali, že mu
hráli, nebo srozumitelněji -
hráli si oni s veřejností, kte-
rou záměrně oblbovali, aby
pak ihned poté, co rozpočet
silou protlačili parlamentem,
prohlásili, že bude zapotřebí
jeho úprava. Paradoxně jim
k tomu nahrává energetická
krize a dění na Ukrajině, což
je dle nich ohromná kompli-
kace. Péče o uprchlíky,
pochopte, bude něco stát.
Takže na nějaký ten slibovaný
geniální rozpočet zapomeňte.
Ale zatímco okolní státy přijí-
mají aktivní opatření, opav-
ský prolhaný či prohnaný
ministr financí Stanjura
a s ním i celá tato vláda
»odborníků«, nečiní kromě
gratis dodávek zbraní na
Ukrajinu nic, co by ulevilo
občanům s dopady cen ener-
gií a pohonných hmot a celko-

vou drahotou všeho, na co se
jen podíváš. A to ještě neví-
me, jak se za evropskou
»vstřícnost« k nám zachová
Rusko.

Ke všemu, aby vyvolali
strach, vynutili si poslušnost
a loajalitu, tito »demokrati«
nasadili společnosti náhubek
a v rozporu s ústavou zavedli
nevídanou cenzuru všeho, co
neodpovídá jejich vidění sou-
časného světa. A tak, »ovča-
ne«, pozor, moc si nevyskakuj,
vše si jistíme nouzovým sta-
vem a v něm jsou trestní sazby
minimálně dvakrát takové. Tak
bacha!

Ale nekřivděme jim, přece
jen se k něčemu odhodlali. Od
1. dubna posílí státní rozpočet
o »pěkný balík« - o takřka dvě
miliardy korun, které uzmou
důchodcům a studentům
z jejich zvýhodněného doprav-
ného. Ne, to není apríl, obča-
né, to je realita, ale také vizit-
ka této vlády. PPaavveell PPIILLNNÝÝ

My se k té prosperitě prošetříme!

Ne, není to aprílNa co ještě máme?

Dubnové pohledy do historie Prostějova



REDAKČNÍ SLOUPEK Předvolební předvádění
Předvádět se patří

do vlastností polisto-
padových »demokra-
tických« politiků.
U pana Soukupa na
TV Barrandov se
v diskusi »nad Ukraji-
nou a jinými důležitý-
mi problémy dneška«
sešli tři kandidáti na

prezidenta - starosta Novotný, hudebník
Kocáb a její majitel Soukup s europoslan-
cem Pirátem Peksou, ano týmž, co se necítí
být už Čechem, ale euroobčanem. Diskuto-
vali i o kandidatuře na prezidenta. Pochopi-
telně ten nový, co přijde po Zemanovi, musí
mít úplně jiné vlastnosti. Zvolí si ho »potře-
ba«, prostě najednou se tu vyskytne postava,
která bude odpovídat potřebám doby. Jak
jednoduché! O vlivu médií a dlouhodobé
masáži, např. přes televize, se nemluvilo.
Tedy o tom, v čích rukou jsou ony televizní
kanály či rozšířená média. A ještě něco,
údajně se v kampani nebude hovořit o tom,
co onen kandidát bude chtít, pokud bude
zvolen, dělat pro lidi, jak se jich bude zastá-
vat, ale o tom, jaké má názory na politické

dění ve světě, jaký je jeho poměr k nim.
Zřejmě měli na mysli Rusko, Ukrajinu,
americkou základnu u nás, Evropskou unii
a přijímání migrantů. Vycítil jsem, že to
podle zmíněných pánů je chyba, protože
v tom chybí kus havlovské »pravdy
a lásky«.

To také zřejmě pochopil předseda našeho
Senátu. Taktéž kandidát na prezidenta,
i když svou kandidaturu ještě veřejně nepo-
tvrdil, Miloš Vystrčil. Proto zamířil vlakem
do Kyjeva, aby tu také vyjádřil solidaritu
hrdinskému Azovu, jenž se tak odvážně bije
s vetřelci v Mariupolu, a dalším ukrajin-
ským bojovníkům. Může dokonce vykřik-
nout u kyjevské sochy Matky Vlasti, jež se
zvedá nad Dněprem: »Jsem Ukrajinec! Jsem
hrdý Azovan! Hrdinům sláva!«

Svou kandidaturu nemůže ovšem ještě
předložit předsedkyně naší Poslanecké sně-
movny, tedy i pidistrany TOP 09, Markéta
Pekarová Adamová, tři roky jí zbývají do
kýžené hranice pro zvolení do prezidentské
funkce. Ta ve vitríně darů pro předsedy PS
našla talíř, který kdysi věnoval jejímu před-
chůdci jeho ruský protějšek. Prý ho nechá
vydražit a za utržené peníze nechá nakoupit

neprůstřelné vesty pro ukrajinské hrdiny. Ač
tedy nekandidátka, může svým umem
a popularitou přispět někomu v kampani.
Kdo z »topáků« anebo jejich příznivců to
bude, se jistě brzy dozvíme. Jinak bych ji
chtěl informovat, že za ten talíř, až ho vydra-
ží, moc neprůstřelných vest nekoupí. Zřejmě
se zapomněla těch chytřejších zeptat, kolik
stojí taková jedna neprůstřelná vesta.

Česká televize vsadila v onom předkole
prezidentských voleb na generála Petra
Pavla. Proto často nás už dnes vtahuje do
ukrajinského dění a vyjevuje svůj antirusis-
mus. Má ovšem handicap, který zazněl také
ve výše zmíněné besedě čtyř na TV Barran-
dov. Byl členem KSČ. A to dost angažova-
ným, alespoň podle jeho tehdejších posud-
ků, a nijak to nevysvětluje jeho prohlášení,
že to byla chyba, že jinak by přece nemohl
nastartovat svou další kariéru. Není ovšem
sám. Také jiní kdysi slibovali věrnost
Komunistické straně Československa. Zdá
se, že přísahy v naší zemi začínají být
prázdným slovem, protože těch, co přísaha-
li, a pak při cestě »za lepším« byli schopni
podepsat úplný opak, je skutečně dost.

VVááccllaavv OORRTT

O hnusu v busu
Znám ho již dlouho. Řídí autobus na

lince, kterou jezdím téměř denně. Původem
je Ukrajinec, ale mluví docela dobře česky.

Znám ji také už nějaký pátek, vlastně spíš
nějaké úterý. Jezdí právě v tento den ze
Zdib, kde je jedna z Potravinových bank.
Právě v úterý bývá v buse dost plno, obdaro-
vávaní jezdí většinou s několika taškami,
mnozí s tzv. ervéhápkami, jak se říká taškám
na kolečkách (prý to RVHP znamená »Ráno

Vyjedu Ho*no Přivezu«…), a snaží se nastupovat zadními dveř-
mi. Záleží na řidičích, zda jim to umožní.

Stalo se, co se asi jednou stát muselo – řidič i obdarovávaná na
sebe narazili. Myslel jsem si, že nejhorší »debata« nastává ve
chvíli, kdy v hromadném dopravním prostředku vyzve někdo
s oprávněním sedět na vyhrazených místech někoho, kdo se pro-
káže stejným oprávněním a začnou se »trumfovat«, kdo má větší
nárok si sednout…

Tady jsem byl ovšem svědkem něčeho, co si ani v nebujnější
fantazii představit nelze. Řidič svou skoročeštinou chtěl paní
obdarovávané vysvětlit, že se zadními dveřmi nenastupuje, ta to
nechtěla pochopit. Ale kámen úrazu nastal až ve chvíli, kdy řidič
chtěl zaplatit a ona cestující tvrdila svou skoročeštinou, že ona
neplatí a vytáhla - ukrajinský pas…

Dialog přešel do ukrajinštiny, ano, lze ji rozeznat od ruštiny.
Seděl jsem blízko a trochu jsem zachytil argumenty, že když už
zde paní několik let žije, nemůže zneužívat výhod pro současné
uprchlíky před válkou. Možná by se i nějak dohodli, kdyby
z venku další z obdarovávaných, kterého taky už nějaký čas od
vidění znám, nezačal řvát, ať nezdržují, že to klidně zaplatí.
Korunu všemu nasadil další větou, že by náplavy měly táhnout
zpátky, že za to, že nás v osmašedesátém okupovaly, si nezaslou-
ží tu pracovat a ani být obdarováváni…

Bohužel po několikaminutovém zdržení i onen »kyďák«, jak
ho nedávno jiný spolucestující nazval za to, že vypráví kydy,
nastoupil a sedl si vedle mne. To by mi nevadilo, ale on svou teo-
rii začal dále rozvíjet a já na něj vůbec neměl náladu. Požádal
jsem ho tedy, zda by nemohl s tím vyprávěním přestat. Asi se mu
to nelíbilo, bo si odsedl a začal obšťastňovat jiného spolucestují-
cího – ale nasadil jiné téma. Hned po vystoupení z busu si prý
dojde koupit placku. Pak zjistili, že oba pamatují jistou Jedovou
chýši. Prostě debata na úrovni…

Budu si muset pořídit sluchátka a v busu nevnímat.
ZZbbyyššeekk KKUUPPSSKKÝÝ

K VĚCI

Za jakou cenu?
Rusko už nebude dodávat palivo do jader-

né elektrárny Temelín. Od roku 2024 jej
bude dodávat americký Westinghouse
a francouzská Framatome. Oznámila to
Skupina ČEZ v úterní tiskové zprávě. Nyní
se používá ruské palivo od společnosti
TVEL, která spadá do ruského státního hol-

dingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kon-
traktu se pohybuje v řádu miliard korun, řekl hlavní mluvčí Sku-
piny ČEZ Ladislav Kříž.

Považoval bych za seriózní, a tímto také vyzývám Vládu
České republiky, aby občanům bez jakéhokoli mlžení sdělila,
zda toto palivo bude nejméně stejně kvalitní jako dosavadní, 
a za jakou cenu, oproti té od společnosti TVEL, nám Westing-
house nebo resp. Framatome budou jaderné palivo dodávat.
Zmíněná mnohamiliardová hodnota onoho kontraktu zavání ali-
bismem. Občan má právo vědět zcela konkrétní informaci včet-
ně toho, zda a jak se cena paliva od nových dodavatelů promít-
ne do ceny elektrické energie. VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP

S blížícím se výro-
čím konce druhé svě-
tové války se objevují
spekulace o tom, kdo
Československo vlast-
ně osvobodil. U Slo-
venska, fašistického
klerikálního státu, je to
jasné. U Česka, na
pozadí

současného rusko-ukrajin-
ského konfliktu, dokonce
několik měst sáhlo k bezpre-
cedentnímu kroku a oslavy zrušilo. K tomu
přistoupila například Ostrava s odůvodně-
ním, že by to mohlo být vnímáno negativně
směrem k současnému dění, protože se na
Ukrajině páchají válečné zločiny. A tím
pádem je asi i Svobodův čs. armádní sbor
vnímán jako těleso, které se dopouštělo
válečných zločinu, když bylo součástí Rudé
armády. Co má ale společného páchání
válečných zločinů s oslavami konce druhé
světové války? Snad jen to, že součástí teh-
dejších ukrajinských frontů byli jak Rusové,
jakož i Ukrajinci. 

Pokud tedy logiku výkladu válečných zloči-
nů použijeme na oslavy osvobození, které
mají proběhnout v Plzni, tak i zde musí být
v tomto případě zrušeny. Přece jen i USA
v minulosti páchaly válečné zločiny. Od Viet-
namu po Irák. Nebo tomu snad nebylo? Váleč-
né zločiny nelze rozdělovat na hodné (americ-
ké) nebo špatné (ruské) válečné zločiny.

Osvobozování naší vlasti je ale v součas-

né době zahaleno do tajemna. Nesmí se
mluvit o tom, že nás osvobodila armáda slo-
žená přinejmenším z vojáků 15 národností,
z nichž některé jsou dnes zastoupeny v EU
i NATO. Dokonce se i mlčí o tom, že větši-
nu naší republiky osvobodil 2. ukrajinský
front pod velením maršála Malinovského,
tedy ryzího Ukrajince. Jeho součástí byli
i rumunští vojáci. Namísto piety se památní-
ky a sochy našich osvoboditelů ničí, nebo
přímo odstraňují. Dokonce to dochází tak
daleko, že některé památníky jsou přebarve-
ny do barev ukrajinské vlajky. Tedy na

modro-žluto. Uvědomuje si někdo z vlád-
noucího pětipsa, ale i opozičního hnutí
ANO, že v osvobozovací armádě, která při-
šla z východu, bylo rovněž mnoho Čecho-
slováků? Ostravská operace byla dílem
armády, které velel Ludvík Svoboda, a nemá
nic společného s tím, co se nyní děje na
Ukrajině. Nebo i na tohle se už zapomnělo?

My všichni máme být právem hrdí na to,
kdo nás osvobodil, a je
jedno, odkud byl. Je potře-
ba poděkovat všem spojen-
cům. Tedy jak těm

z východu, stejně i těm ze západu. Nesmí-
me zapomínat i na partyzány, kteří na
našem území bojovali za naši svobodu.
Souběžně s tím ale nesmíme také zapome-
nout na nevinné oběti, které přineslo ame-
rické bombardování Brna, Plzně a jiných
měst. I to je totiž nedílnou součástí dnes
»zakázaného« osvobození v roce 1945.
Pokud tedy někdo dnes ruší oslavy osvobo-
zení, de facto se přiklání na stranu totality,
protože popírá vlastní historii.

JJaann KKLLÁÁNN,, ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM 
KKuuttnnáá HHoorraa 

Začíná nové období rozvoje naší demokracie
Začíná období

udavačství. Ten,
kdo je přistižen,
že říká něco
jiného, než je
»oficiální prav-
da«, bude »po
z á s l u z e
potrestán«. Už
nejsou »módní«

metody ze čtyřicátých let, je ovšem
možné člověka odsoudit, a zvláště
pak propustit ze zaměstnání s hod-
nocením, které znemožní přijmout
jinde ve své profesi. Podle serveru
Seznam v pražské škole Na Dlou-
hém lánu si dovolila učitelka říci
o Kyjevu, že se tam nic neděje,
a zamyslet se nad příčinami války na
východě Evropy. Byla při tom odha-
lena. Kým? No přece samotnými
dětmi, »které vědí, kde je pravda«.
Čeká ji vyhazov ze všech škol v naší

zemi a možná i soud. Pamatuji, jak
v polistopadové době, v oněch zloči-
nem nabitých »devadesátkách«, se
říkalo, že lidé budou konečně moci
říkat názor, co si myslí, a že dosta-
nou všechny informace, aby si udě-
lali svůj vlastní názor. Uvítali jsme
to. Doslova všichni. Změny už tehdy
začaly plíživě u škol a dosáhly doko-
nalosti. Proto, když se na cokoli ze
společenských problémů zeptáte
studenta našich vysokých škol,
kromě snad výjimek, vám odpoví
stejně. Příkladem nám budiž odpo-
vědi z naší pravidelné ankety, kdy
většina odpovídajících je třeba roz-
hořčena nad tím, co se děje, ale když
odpovídá student, zatím vždy vyslo-
vil podporu oficiálnímu názoru.
Proč tomu tak je? Zkuste si odpově-
dět. Kdyby vaše dítě, váš vnuk, váš
pravnuk, řekl něco jiného, než mu
chtějí »natlouci do hlavy« ve škole,

jak by asi dopadl? A tak i na téma
osvobození ti z nás, kteří vědí, jak to
bylo, musí doma korigovat »pravdu«
a zároveň školákovi říkat, aby o tom,
co jsme mu řekli, nemluvil ve škole.
Jde přece o jeho budoucnost. A jiný
názor, než ten oficiálně tvrzený, je
nepřípustné hlásat. Kdo se odchýlí,
bude potrestán. 

Proto se zavádí i kategorie špiclů.

Jsou to ti, kteří sledují média 
(a nejen je) a vyvozují své závěry.
Proto byly vydány jednotné učebni-
ce pro děti a studenty a běda, kdyby
se od nich odchýlili! Jistě se potom

najde někdo, kdo to sdělí příslušným
úřadům. Tak se ve škole Na Dlou-
hém lánu také stalo. Iniciativní žáci
si prostě učitelku tajně natočili, ač
neříkala nic jiného než pravdu, kte-
rou si ještě zatím dovolila napsat
některá média, a čeká ji vyhazov.
»Pravda« je totiž jediná. Ta oficiální.
Aby se ovšem dodržovala, je třeba
pečlivě sledovat každého. A každý

odlišný názor pak trestat. Zákony to
zatím málo umožňují. 

Proto jsou připravena nová opat-
ření, která zabrání jiným výkladům
přísně sledované tématiky. Když

pak přece jen někdo bude chtít
vystoupit z řady, bude následovat
trest. Dokonce nejen propuštění ze
zaměstnání, ale i vězení. Už ovšem
nestačí nás sledovat přes mobily,
počítače či kamery ve městech.
A tak v dohledné době jednota
názoru bude docílena. Napomůže
tomu i »společenství špiclů«, jež
bude sledovat jednoho každého
z nás. Také děti budou do systému
zapojeny.

Ve škole Na Dlouhém lánu
v Praze se to už stalo. Věřím, že se
těm ostražitým dětem dostane
ministerské pochvaly, jež bude spo-
jena s nějakým věcným darem. Před
2. světovou válkou to prý bývaly
hodinky, dnes to možná bude kapes-
ní počítač anebo cesta do New
Yorku. Kdo totiž ještě nebyl právě
tam, jako by nežil.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR
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A tak v dohledné době jednota názoru bude
docílena. Napomůže tomu i »společenství 

špiclů«, jež bude sledovat jednoho každého
z nás. Také děti budou do systému zapojeny.

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

Zakázané osvobození? 



K ruskému plynu není rozumná alternativa

»Pokusy západních zemí
vytlačit ruské dodavatele a na-
hradit naše energetické zdroje
alternativními dodávky nevy-
hnutelně postihnou celou světo-
vou ekonomiku. Následky tako-
vého kroku mohou být velice
bolestivé, a to v prvé řadě pro
samotné iniciátory
takové politiky.
Nejvíce na tom
udivuje, že takzva-
ní partneři z ni-
koliv přátelských
zemí sami přiznávají, že se
nemohou obejít bez ruských
energetických zdrojů. Včetně
zemního plynu, například. Jeho
racionální záměna pro Evropu
prostě chybí,« řekl Putin podle
agentury Interfax během porady
s představiteli ropného a plyná-
renského průmyslu.

»Dodávky z jiných zemí,
hlavně ze Spojených států, které
mohou být poslány do Evropy,
vyjdou spotřebitele řádově dráž.
Projeví se to na životní úrovni
lidí a na konkurenceschopnosti
evropské ekonomiky,« varoval
ruský prezident.

Evropská unie zvažuje, že se
zbaví závislosti na energetických
surovinách z Ruska. Naléhá na ni
ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj, podle kterého příjmy
z vývozu ropy, plynu a uhlí
financují »Putinovu válku«.

Avšak například Rakousko,
které získává 80 procent zemního

plynu z Ruska, se staví proti oka-
mžitému ukončení dovozu ruské-
ho plynu. Alpská země spolu
s Německem či Maďarskem
tvrdí, že takový krok zatím není
z ekonomických důvodů možný
a způsobil by značné škody.

Putin podle Interfaxu kritizo-
val zástupce Zelených v němec-
ké vládě, zasazující se za ome-
zení dodávek ruského plynu.
»Jsou připraveni zapomenout na
celou zelenou agendu a znovu
vsadit na ekonomiku s velkou

uhlíkovou stopou,
kterou ještě nedáv-
no chtěli úplně
zavřít jako archaic-
kou a špinavou.
Mnohé strany po-

stavily volební kampaně na eko-
logických heslech. Kde to
všechno teď je? Vše vyhodili do
smetí, v praxi se chovají úplně
jinak,« prohlásil. Zelení se
podle něj snaží vlastní chyby
a nedostatek odbornosti v ener-
getice a dalších sférách zamas-
kovat a svalit na Rusko.

Vyšší úročení vkladů s řadou podmínek
BBaannkkyy zzaarreeaaggoovvaallyy nnaa ddaallššíí rrůůsstt

úúrrookkoovvýýcchh ssaazzeebb ČČeesskkéé nnáárrooddnníí
bbaannkkyy nnaa ppěětt pprroocceenntt zzvvýýššeenníímm
úúrrooččeenníí ssppoořřiiccíícchh úúččttůů,, kktteerréé aallee
ppřřeessttoo vvzzhhlleeddeemm kk ddvvoojjcciiffeerrnnéé
iinnffllaaccii vvýýrraazznněě pprroodděělláávvaajjíí..

Inflace v březnu vyskočila na
12,7 procenta. Spořicí účty
nabízejí úroky kolem čtyř pro-
cent, kazí je ale četné podmínky,
vyplývá z aktuální analýzy spo-

lečnosti Portu. Například u J&T
Banky podle analytika společ-
nosti FFiilliippaa LLoouužžeennsskkééhhoo klienti
musí složit alespoň jeden milion
korun nebo investice v hodnotě
nejméně 100 000 korun. V pří-
padě, že si klient nastaví výpo-
vědní lhůtu na jeden měsíc,
dostane úrok 4,15 %. Equa bank
úroky podle něho připíše jen do
vkladu tří milionů korun a v pří-

padě jakékoliv odchozí platby,
tedy i v případě poslání na
běžný účet, klesne úrok na 
0,1 %. Trinity Bank nabízí svůj
úrok jen pro vklady do 400 000
korun, a to navíc s roční fixací,
Creditas připisuje vysoký úrok
jen u částek do 350 000 Kč
a musí jít o nový vklad a pouze
Expobank má svůj úrok bez
jakýchkoliv omezení.

»Velké banky, jako Česká
spořitelna, Komerční banka
nebo Raiffeisenbank, mají úroky
na spořicích účtech výrazně
nižší, a aktuálně tak na klient-
ských depositech slušně vy-
dělávají. Pokud už nabídnou
vyšší úrok, podmíní to využí-
váním dalších vysokomar-
žových produktů,« upozornil
Louženský.

Trh s oděvy obsadí místo Západu Írán
ZZbboožžíí zzááppaaddnníícchh oodděěvvnníícchh zznnaaččeekk,, kktteerréé

ooddcchháázzeejjíí kkvvůůllii uukkrraajjiinnsskkéé vváállccee zz RRuusskkaa,, 
bbyy mmoohhlloo ddoo ttřříí lleett nnaahhrraaddiitt zzbboožžíí íírráánnsskkéé..
NNaappssaallaa oo ttoomm íírráánnsskkáá mmééddiiaa..

Podle televize PressTV navrhla ruská rada
nákupních středisek, aby západní zboží zača-
ly nahrazovat produkty íránských podniků,
které vyrábějí kožené boty, oblečení a tašky.

Šéf rady OOlleegg VVoojjcceecchhoovvsskkiijj se na íránském
velvyslanectví v Moskvě sešel se zástupci
íránských podnikatelských svazů. Dohodli
se, že by se tato náhrada dala provést do tří

let.
»Rusko má zájem otevřít obchody

se zbožím íránských výrobců, ale
k jeho uvedení na ruský trh je třeba
vyřešit několik věcí, takže se to asi
nestane letos,« sdělil Vojcechovskij.

Předpokládá se, že v začátcích
bude v Rusku otevřeno 30 obchodů
a že íránské výrobky začnou být
začleňovány do nabídky existujících
řetězců.

Vojcechovskij řekl, že je třeba inve-
stovat do vytvoření značek a do
obchodní podpory, a že nejlepší
a nejméně nákladné je pomalé zavá-
dění tohoto zboží. Dokud nejsou
vyřešeny logistické a certifikační
problémy, není jisté, že výrobci
budou schopni zboží nabízet v cenách
běžných v Rusku, upozornil.

Írán je ruským spojencem napří-
klad v syrské válce a ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov v březnu
řekl, že Moskva bude s Teheránem
spolupracovat, aby západní sankce
obešla.

ODBYT ŠKODY KLESL O ČTVRTINU
Odbyt automobilky Škoda Auto se v 1. čtvrtletí snížil meziročně

o 25,4 % na 186 200 vozů. Vyplývá to z údajů mateřského koncernu
VW. Odbyt celé skupiny VW se v 1. kvartálu snížil meziročně 
o 21,9 % na 1,898 mil. vozů. Skupina zahrnuje vedle Škody řadu dal-
ších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi,
Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini. Výrobci automobilů se již
delší dobu potýkají s nedostatkem součástek, který narušil také
výrobní aktivity Škody Auto. Situaci navíc zkomplikovala válka na
Ukrajině, která způsobila mimo jiné výpadek produkce u ukrajinské-
ho dodavatele kabelových svazků. Začátkem března Škoda Auto
oznámila, že přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze
a v Nižném Novgorodu a zastaví export vozů do Ruska. Loni přitom
pro ni bylo Rusko druhým největším trhem.

MMF MÁ OBAVY O GLOBALIZACI
Mezinárodní měnový fond (MMF) zhorší odhady růstu světové

ekonomiky pro letošní i příští rok, protože válka na Ukrajině tlačí
vzhůru ceny potravin a energií, což přináší další zátěž pro již tak
křehkou hospodářskou situaci. Uvedla to šéfka MMF KKrriissttaalliinnaa
GGeeoorrggiieevvoovváá. Lednová prognóza MMF odhaduje letošní růst světo-
vé ekonomiky o 4,4 %. V příštím roce počítá se zpomalením hospo-
dářského růstu na 3,8 %. Georgievová také varovala před roztříště-
ním světové ekonomiky na geopolitické bloky s různými obchodní-
mi a technologickými standardy, platebními systémy a rezervními
měnami. »Rozložilo by to dodavatelské řetězce, výzkum a vývoj
i výrobní sítě a bylo by nutné jejich přebudování,« dodala. Jinými
slovy, varovala před tím, k čemu už je rázně nakročeno, tedy před
rozkladem současné podoby globalizace, z níž mají prospěch pře-
devším silné nadnárodní společnosti a velké ekonomiky na úkor
dlouhé řady stále více závislých národních ekonomik.

»JEDOVATÁ PILULKA« PROTI PŘEVZETÍ

TWITTERU MUSKEM
Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk chce koupit Twitter.

Za odkoupení provozovatele sociální sítě, v němž už má podíl 9,2 %,
nabídl za více než 43 mld. USD (972,2 mld. Kč). Správní rada
Twitteru nicméně v reakci přijala opatření platné jeden rok, jehož
prostřednictvím se brání nepřátelskému převzetí společnosti
Muskem, napsala agentura Bloomberg. Plán má umožnit stávajícím
akcionářům koupit akcie s výraznou slevou, aby se rozředily podíly
nových investorů. Tato metoda se označuje jako »jedovatá pilulka«,
uvedl list The Guardian. V platnost by plán vstoupil, pokud by někte-
rý z akcionářů získal více než 15 % společnosti v rámci transakce,
kterou neschválila správní rada.

Příprava VRT zatím nabírá mírné zpoždění
PPřříípprraavvaa vvyyssookkoorryycchhlloossttnníícchh žžeelleezznniiččnníícchh ttrraattíí

vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee lleettooss vvyyjjddee nnaa vvííccee nneežž ppůůll
mmiilliiaarrddyy kkoorruunn,, mmeezziirrooččnněě oo 335522 mmiilliioonnůů vvííccee..
VV nnáásslleedduujjííccíícchh ččttyyřřeecchh lleetteecchh ppaakk bbuuddee ppřříípprraavvaa
ssttáátt ddoohhrroommaaddyy ddaallššíícchh 33,,88 mmlldd.. KKčč.. SSaammoottnnáá ssttaavv--
bbaa pprrvvnníícchh úússeekkůů bbyy ppaakk mměěllaa zzaaččíítt nneejjddřříívvee vv rrooccee
22002266,, ccoožž jjee oo rrookk ppoozzdděějjii,, nneežž ssee ddoossuudd pplláánnoovvaalloo..
SSttaavvbbyy bbuuddoouu ssttáátt ddeessííttkkyy mmiilliiaarrdd kkoorruunn..

Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy
předloženého vládě.

Správa železnic při přípravě vysokorychlostních
tratí vymezila prioritní úseky, které chystá ve zrych-
leném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice –
Poříčany, který je zatím v přípravě nejdál, dále
Poříčany – Světlá nad Sázavou, Velká Bíteš – Brno,
Modřice – Šakvice, Prosenice – Ostrava Svinov,
Praha Vysočany – Lovosice/Litoměřice a Ústí nad
Labem západ – státní hranice ČR s Německem.
Tyto části jsou ve fázi zpracovávání dokumentace
pro územní rozhodnutí nebo výběrového řízení na
jejich zpracovatele.

Letos Správa železnic podle materiálu počítá
s dalšími předprojektovými pracemi a aktivitami
k získání územního rozhodnutí pro některé úseky.
Celkem na to letos dá přes 508 mil. Kč.

Výdaje na přípravu budou v následujících letech
dál růst. V příštím roce by to podle současných plánů

mělo být kolem 800 mil. Kč, v roce 2024 už kolem
miliardy korun a v roce 2025 přes 1,2 mld. Kč.
Materiál obsahuje také výhled financování přípravy
po tomto období za přibližně 800 mil. Kč.

Se samotnou stavbou prvních úseků se podle
materiálu počítá nejdříve od roku 2026. Ještě
nedávno Správa železnic uváděla rok 2025. 
Co vedlo k posunutí termínu, dokument neuvádí.
Jednotlivé úseky podle materiálu vyjdou na desítky
miliard korun. Stát k tomu počítá s využitím peněz
z evropských fondů.

Správa železnic zřídí novou organizační jednotku
pro vysokorychlostní tratě. Ta bude svým postave-
ním a pravomocemi obdobou například oblastních
ředitelství, fungovat však bude centrálně a věnovat
se bude přípravě projektů i jejich následnou výstav-
bou, provozem a údržbou.

Zřízení nové organizační jednotky, kterou nyní
schválila správní rada Správy železnic, podle orga-
nizace souvisí s dalšími kroky při přípravě této nové
železniční sítě. Nová organizační jednotka, která
ještě přesné jméno nemá, má podle správy pomoci
zefektivnit řízení celé přípravy. »V rámci nové
organizační jednotky bude možné koncentrovat
potřebné specialisty a efektivněji zajišťovat všech-
ny činnosti související s vysokorychlostními tratě-
mi v Česku,« řekl mluvčí firmy DDuuššaann GGaavveennddaa.

Vladimir Putin FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- DDeeuuttsscchhee BBaahhnn
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr PPuuttiinn vvaarroovvaall,, žžee ppřřííppaaddnnéé ppřřiijjeettíí
eenneerrggeettiicckkýýcchh ssaannkkccíí vv ppooddoobběě zzáákkaazzuu ččii zzřřeekknnuuttíí ssee ddoovvoozzuu rruusskkéé
rrooppyy,, ppllyynnuu aa uuhhllíí bbyy vv pprrvvéé řřaadděě ppoossttiihhlloo iinniicciiááttoorryy ttaakkoovvýýcchh
kkrrookkůů,, aa ttoo ppookklleesseemm žžiivvoottnníí úúrroovvnněě EEvvrrooppaannůů aa ssnníížžeenníímm kkoonnkkuu--
rreenncceesscchhooppnnoossttii eevvrrooppsskkýýcchh eekkoonnoommiikk..

ZELENÍ SE SNAŽÍ VLASTNÍ CHYBY
A NEDOSTATEK ODBORNOSTI

V ENERGETICE SVALIT NA RUSKO.



Izraelská provokace na Chrámové hoře
IIzzrraaeellsskkáá ppoolliicciiee vv nneedděěllii pprroo--

vvookkaattiivvnněě vvssttoouuppiillaa ddoo aarreeáálluu
mmeeššiittyy AAll--AAkkssáá vv JJeerruuzzaalléémměě,,
aabbyy pprrýý zzaabbeezzppeeččiillaa žžiiddoovvsskkýýmm
nnáávvššttěěvvnnííkkůůmm cceessttuu nnaa ttoottoo
ppoossvvááttnnéé mmííssttoo.. PPřřii ssttřřeetteecchh
ss ppoolliicciiíí uuttrrppěělloo zzrraanněěnníí 1177 PPaa--
lleessttiinnccůů,, uuvveeddllii zzddrraavvoottnnííccii..
PPoolliicciiee ssee ttuu ss PPaalleessttiinnccii ssttřřeettllaa
uužž vv ppáátteekk,, nneedděěllnníí ssttřřeettyy bbyyllyy
mméénněě nnáássiillnnéé.. KKvvůůllii nniimm ppoozzaa--
ssttaavviillaa úúččaasstt vv iizzrraaeellsskkéé vvllááddnníí
kkooaalliiccii ssttrraannaa SSjjeeddnnoocceennáá aarraabb--
sskkáá kkaannddiiddááttkkaa ((UUAALL))..

Komplex, jemuž židé říkají
Chrámová hora a muslimové
Haram aš-Šaríf (Vznešená
svatyně), bývá častým místem
izraelsko-palestinských střetů,
vyvolávaných převážně Izrae-
lem. Stojí zde muslimská svaty-
ně Skalní dóm a mešita Al-Aksá
a dříve tu byl židovský chrám,
jehož pozůstatkem je Zeď nářků.
Palestinci v neděli podle ČTK
informovali o krátkých potyč-
kách s izraelskou policií v blíz-
kosti mešity. Policie pak uvedla,
že Palestinci házeli kameny na
autobusy a způsobili lehká
zranění některým cestují-
cím. Oznámila, že zadrže-
la devět osob. Izraelský
premiér NNaaffttaallii BBeennnneetttt
uvedl, že nařídil posílit
policejní ochranu autobusů,
které na posvátné místo přiváže-
jí židovské věřící. »Pracujeme

na tom, abychom uklidnili situa-
ci a současně tvrdě zasáhli proti

osobám páchajícím násilí,« řekl
Bennett. Kvůli střetům v neděli
Sjednocená arabská kandidátka,

která má čtyři zákonodárce,
ohlásila, že pozastavuje svou

účast v Bennettově vládní koali-
ci. Strana kritizuje počínání izra-
elské policie a řekla, že pokud se

situace nezmění, mohl by být její
odchod z vlády definitivní. Podle

tvrzení části izraelských
komentátorů UAL, jež
získává hlasy hlavně mezi
izraelskými Araby, roz-
hodnutí o pozastavení
účasti v kabinetu s Ben-

nettem předjednala. Cílem podle
nich bylo snížit tlak na politické
vedení strany a předejít trvalé

roztržce. Bennett zákonodárce
UAL potřebuje, protože nyní 
se může v parlamentu spoléhat
na podporu pouhých 60 ze 120
poslanců. Izraelská sněmovna
znovu zasedne až v květnu.
Vládní politici podle médií dou-
fají, že se do té doby podaří krizi
zažehnat.

Izraelské počínání odsoudila
řada zemí včetně těch, které se
snaží zlepšit vztahy s Izraelem,
např. Turecko a Maroko. Turec-
ký prezident Recep Tayyip Erdo-
gan v rozhovoru se šéfem pales-
tinské samosprávy Mahmúdem
Abbásem řekl, že silně odsuzuje
izraelské »útoky na věřící«
u mešity Al-Aksá. Podle Jordán-
ska izraelské aktivity podkopá-
vají snahu udržet v Jeruzalémě
klid a snížit napětí. Maroko už
v sobotu označilo chování izrael-
ské policie za »systematickou
provokaci«. Pří pátečních stře-
tech mezi policií a Palestinci utr-
pělo zranění více než 150 lidí.
Policisté tvrdí, že do areálu při-
šli, »aby rozehnali dav, který
házel kameny na modlitební
místo u Zdi nářků«. Napětí se
v posledních týdnech zvýšilo po
útocích Palestinců, při nichž
bylo v Izraeli zabito 14 lidí. Izra-
el podnikl vlnu zatýkání a vojen-
ských akcí, což vyvolalo střety,
při nichž zabil 16 Palestinců.

((aavvaa))

Voliči Mélenchona. Třetina pro Macrona?
TTřřeettiinnaa rreeggiissttrroovvaannýýcchh ppřříízznniivvccůů kkrraajjnněě

lleevviiccoovvééhhoo ppoolliittiikkaa JJeeaann--LLuukkaa MMéélleenncchhoonnaa
ssee cchhyyssttáá ddáátt vvee 22.. kkoollee ffrraannccoouuzzsskkýýcchh pprree--
zziiddeennttsskkýýcchh vvoolleebb ssvvůůjj hhllaass pprreezziiddeennttuu
EEmmmmaannuueelluu MMaaccrroonnoovvii.. UUkkáázzaallaa ttoo aannkkeettaa,,
kktteerroouu uussppoořřááddaall vvýýbboorr nnaa ppooddppoorruu
ppřřeeddsseeddyy NNeeppooddrroobbeennéé FFrraanncciiee ((LLFFII))
MMéélleenncchhoonnaa.. VVěěttššiinnaa úúččaassttnnííkkůů pprrůů--
zzkkuummuu ssee aallee cchhccee hhllaassoovváánníí zzddrržžeett
nneebboo ddoo uurrnnyy vvhhooddiitt pprráázzddnnýý llíísstteekk.. 

Francouzská média však upozorni-
la, že tato anketa není příliš reprezentativní
a že na výběr v ní nebyla možnost dát hlas
krajně pravicové kandidátce MMaarriinnee LLee
PPeennoovvéé. Stranické ankety se zúčastnilo přes 
200 000 registrovaných příznivců Mélen-
chona, který skončil v prvním kole voleb se
zhruba 22 % hlasů na třetím místě. Anketa

však především mapuje preference jádra
Mélenchonových příznivců a nemusí tedy
odrážet chování běžného voliče. Krajně
levicový politik vyzval své příznivce, aby
nedali »ani jeden hlas Le Penové«, Macro-

na ale přímo nepodpořil. Do druhého kola
prezidentských voleb, které se uskuteční 24.
dubna, postoupili Macron a Le Penová
a oba se nyní soustředí na oslovení voličů,
kteří v prvním kole hlasovali pro Mélencho-
na. Při sobotním mítinku v Marseille Mac-
ron dokonce slíbil, že zřídí ministerstvo pro

»ekologické plánování«, které patří k hlav-
ním programovým prioritám autenticky
levicového kandidáta. Sliboval i zlepšení
životních podmínek pro mladé a ve čtvrtích
na periférii velkých měst. O Le Penové sou-

časný francouzský prezident řekl, že popírá
změny klimatu. To ale kandidátka odmítla.
»Mám politický projekt, který bere v potaz
životní prostředí,« potvrdila v sobotu Le
Penová, která už dříve slíbila, že nevystoupí
z klimatických dohod OSN, pokud bude
zvolena. Francouzská média v sobotu také

informovala, že Evropský úřad proti podvo-
dům (OLAF) Le Penovou a další bývalé
členy Evropského parlamentu za její stranu
vyšetřuje kvůli zpronevěře evropských pro-
středků. Podle vyšetřovatelů si Le Penová

a další europoslanci nechali proplatit
náklady, které nesouvisely s výkonem
jejich poslaneckého mandátu. Podle
úřadu si Le Penová nechala zaplatit
z europarlamentní kasy stovku lahví
vína či šampaňského. Celkovou škodu

OLAF vyčíslil na zhruba 600 000 eur (14,6
milionu korun). Blízký spojenec krajně pra-
vicové kandidátky a předseda strany Národ-
ní sdružení (RN) Jordan Bardella označil
vyšetřování OLAFu za snahu unijních insti-
tucí ovlivnit francouzské prezidentské
volby a poškodit Le Penovou. ((aavvaa,, ččttkk))

PPřřeeddsseeddkkyynněě EEvvrrooppsskkéé kkoommiissee
((EEKK)) UUrrssuullaa vvoonn ddeerr LLeeyyeennoovváá
((nnaa ssnníímmkkuu)) vvyyzzvvaallaa ssttááttyy EEUU
kk rryycchhllýýmm ddooddáávvkkáámm zzbbrraanníí nnaa
UUkkrraajjiinnuu.. TTaakkéé pprroo BBiilldd aamm
SSoonnnnttaagg pprroohhlláássiillaa,, žžee ssttááttnníí bbaannkk--
rroott RRuusskkaa jjee jjeenn oottáázzkkoouu ččaassuu..

»Pro všechny členy platí, že
kdo může, měl by dodávat rych-
le,« řekla von der Leyenová na
téma dodávek zbraní. »Protože
jenom tak může Ukrajina v boji
proti Rusku obstát.« Rovněž
prohlásila, že západní sankce
čím dál více ovlivňují ruskou
ekonomiku. »Hrubý domácí
produkt Ruska se podle aktuální
prognózy propadne o 11 %.
Státní bankrot Ruska je jen otáz-
kou času. Putin touto válkou
ničí také svou vlastní zemi

a budoucnost svých obyvatel,«
sdělila. EU přijala pátý balík
sankcí vůči Rusku, na jehož
základě od srpna zcela zakáže
dovoz ruského uhlí. Ale stále se
neshodla na zákazu dovozu rus-
kého plynu či ropy… Při přípra-
vě dalších sankcí se EK zabývá
energetickými otázkami a ban-
kovním sektorem, hlavně nej-
větší ruskou bankovní společ-
ností Sberbank. »Konečným
cílem je snížit příjmy Putina.
S ropou se ale obchoduje glo-
bálně. Nechceme, aby Putin na
jiných trzích prodával za ještě
vyšší ceny dodávky, které by
jinak šly do EU. Tak tvoříme
chytré mechanismy, aby bylo do
dalších sankcí možné ropu zahr-
nout,« uvedla šéfka EK.

Letoun se zbraněmi
Ruská armáda sestřelila ukra-

jinský letoun, který převážel
vojenské vybavení poslané na
Ukrajinu Západem. Podle 
TASS to uvedl mluvčí ruského
ministerstva obrany IIggoorr KKoonnaa--
ššeennkkoovv. Podrobnosti nezveřej-
nil. »Poblíž Oděsy ruská proti-
letecká obrana sestřelila ukra-
jinské vojenské dopravní leta-
dlo, které vezlo velkou zásilku
zbraní dodávaných Kyjevu
západními zeměmi,« uvedl
v neděli Konašenkov v pro-
hlášení. Dále dodal, že ruské
rakety zasáhly za posledních 
24 hodin 317 vojenských objek-
tů, 24 velitelských stanovišť
a dvě zásobárny paliva ukrajin-
ské armády. Rusové podle něj

rovněž sestřelili dva ukrajinské
bezpilotní letouny.

Miliardy pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident VVoollooddyy--

mmyyrr ZZeelleennsskkyyjj hovořil s výkon-
nou ředitelkou Mezinárodního
měnového fondu Kristalinou
Georgievovou o zajištění finanč-
ní stability Ukrajiny a poválečné
obnově země. »Máme jasné
plány pro tuto chvíli a také vizi
výhledů. Jsem si jist, že spolu-
práce mezi MMF a Ukrajinou
bude i nadále plodná,« napsal
pak na Twitteru. Premiér Denys
Šmyhal potvrdil, že se zúčastní
jarního zasedání MMF a Světo-
vé banky (SB) ve Washingtonu.
Do USA vyrazí i ministr financí
Serhij Marčenko a guvernér
centrální banky Kyrylo Ševčen-

ko. Budou se snažit získat další
finanční podporu. Šéf SB David
Malpass řekl, že banka připravu-
je balíček podpory pro Ukrajinu
ve výši 1,5 miliardy USD 
(34 miliard Kč). Výkonná rada
MMF minulý týden schválila
vytvoření nového účtu, který
umožní dárcům a mezinárodním
skupinám bezpečnou cestu pro
posílání financí na Ukrajinu.
Umožní dárcům poskytovat
granty a půjčky, které pomohou
Kyjevu pokrýt jeho platební
bilanci, rozpočtové potřeby
a stabilizovat ekonomiku. Kana-
da navrhla poskytnout až miliar-
du kanadských dolarů (18 mld.
Kč). Kyjev usiluje o získání
pomoci čtyři miliardy eur (97,7
mld. Kč) ke třem miliardám,
které už obdržel. ((aavvaa,, ččttkk))
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AMLO NEUSPĚL
MMeexxiicckkýý ppaarrllaammeenntt vv nneedděěllii

ooddmmííttll sscchhvváálliitt eenneerrggeettiicckkoouu
rreeffoorrmmuu,, kktteerráá mměěllaa ssttááttuu zzaarruuččiitt
vvěěttššíí ppooddííll nnaa ttrrhhuu ss vvýýrroobboouu
eelleekkttřřiinnyy.. NNáávvrrhh lleevviiccoovvéé vvllááddyy
pprreezziiddeennttaa AAnnddrrééssee MMaannuueellaa
LLóóppeezzee OObbrraaddoorraa ((AAMMLLOO)) kkrriittii--
zzoovvaallaa ooppoozziiccee aa hhrroozziillyy mmuu
zzaahhrraanniiččnníí ffiirrmmyy.. 

Odmítnutí návrhu ranou pro
prezidenta, který tyto změny avi-
zoval jako jednu z hlavních inici-
ativ své vlády. Šéf vládní strany
Mario Delgado neschválení
návrhu označil za vlastizradu.
Podle kritiků návrhu zákona by
změny omezily konkurenci
a zahraniční investice a měly by
prý i dopady na životní prostředí,
neboť mexická státní energetická
síť je často zastaralá. Opozice
tvrdí, že větší vliv státu nezaručí
nízké ceny elektřiny. Pro návrh
zákona hlasovalo 275 poslanců,
223 proti. Návrh předpokládal
i změnu části ústavy, pro schvá-
lení byla tedy nutná dvoutřetino-
vá většina z 500 členů dolní
komory. Reforma měla zvýšit
podíl státu na výrobě elektřiny
z 38 % na aspoň 54 %. To by se
nelíbilo španělské energetické
společnosti Iberdrola, jež
v Mexiku vydělává, ani americ-
kým firmám. USA hrozily, že
schválení reformy rozpoutá
»nekonečné soudní spory« na
pozadí smlouvy o volném
obchodu, již mají USA s Mexi-
kem a Kanadou. ((aavvaa,, ččttkk))

STRATEGIE ÍRÁNU

PROTI IZRAELI
ÍÍrráánnsskkáá aarrmmááddaa zzaaúúttooččíí nnaa

iizzrraaeellsskkéé ccííllee,, ppookkuudd IIzzrraaeell uuččiinníí
sseebbeemmeennššíí zzáássaahh vvůůččii TTeehheerráánnuu..
VV pprroojjeevvuu kk vvoojjáákkůůmm ttoo vvččeerraa
uu ppřříílleežžiittoossttii íírráánnsskkééhhoo DDnnee
aarrmmááddyy pprroohhlláássiill íírráánnsskkýý pprreezzii--
ddeenntt EEbbrrááhhíímm RRaaííssíí..

»Sionistický režime, měl bys
vědět, že pokud podnikneš sebe-
menší krok vůči našemu národu,
naše ozbrojené složky zacílí na
srdce tvého režimu,« prohlásil
podle Reuters prezident v proje-
vu, který vysílala íránská televi-
ze. Pod pódiem, z něhož Raísí po
boku důstojníků mluvil, se kona-
la vojenská přehlídka. Nad nimi
létaly vrtulníky, z nichž seskako-
vali parašutisté. Raísí také řekl,
že strategie Íránu je obranná,
nikoli útočná. V minulém týdnu
reagoval podobně šéf íránských
oddílů Kuds EEssmmááííll KKááaanníí na
eskalaci izraelsko-palestinských
střetů v Izraeli. »Kdekoli zazna-
menáme sionistickou hrozbu,
postavíme se jí,« prohlásil. Stře-
ty souvisejí s operací izraelské
armády, jež na okupovaném
Západním břehu zatýká Palestin-
ce po několika útocích.

DEMONSTRACE

A PŘE V LIBYI
DDeemmoonnssttrraaccee vv LLiibbyyii,, kkddee ssee

oo vvlláádduu ppřřoouu ddvvaa pprreemmiiééřřii,, nnaarruuššii--
llyy ttěěžžbbuu aa ppřřeepprraavvuu rrooppyy.. NNaa
vvýýzznnaammnnéé rrooppnnéé ppoollee nnaa jjiihhuu
zzeemměě vvnniikkll ddaavv,, aa ttěěžžbbaa bbyyllaa ppoozzaa--
ssttaavveennaa,, oozznnáámmiillaa NNáárrooddnníí rrooppnnáá
ssppoolleeččnnoosstt ((NNOOCC)).. DDeemmoonnssttrraannttii
zznneemmoožžnniillii ii nnaakkllááddkkuu ttaannkkeerruu
vv ppřřííssttaavvuu nnaa vvýýcchhoodděě zzeemměě..

NOC přerušila těžbu ve
významném ropném poli Elep-
hant (Slon, kvůli rozloze). Do are-
álu v sobotu pronikla skupina lidí
a vyzvala zaměstnance, aby pře-
stali pracovat. Tím znemožnili
těžbu. NOC vyzvala politické
frakce a kmeny v zemi, aby neza-
vlékaly ropný sektor do politic-
kých rozbrojů. V neděli protestují-
cí vnikli i do přístavu. Tam kotví
tanker, který čeká na naložení
milionu barelů ropy, což protesty
neumožní. Zemí léta zmítá poli-
tická nestabilita, napětí opět
vzrostlo v březnu, když parlament
na východě podpořil vznik vlády
premiéra Fathího Bášághy. Dosa-
vadní premiér Abdal Hamíd Dba-
íbá odmítl uznat výsledek hlaso-
vání a předat moc. Tím se pro-
hloubil konflikt východ - západ
země, protože Dbaíbá má silnou
pozici v Tripolisu a okolí. Pod
záštitou OSN nyní jednali v Egyp-
tě lídři frakcí, rozepře ale trvají.

KDO Z PŘÍZNIVCŮ J.-L. MÉLENCHONA PŮJDE PLATNĚ VOLIT,
ZŘEJMĚ UPOSLECHNE JEHO VÝZVY »ANI JEDEN HLAS LE
PENOVÉ«. ALE ANI MACRON NENÍ IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM.

PO MEKCE A MEDINĚ JE MEŠITA AL-AKSÁ
V JERUZALÉMĚ TŘETÍM NEJPOSVÁTNĚJŠÍM MÍSTEM
ISLÁMU. IZRAEL TO DOBŘE VÍ A ZNEUŽÍVÁ TOHO.

Pegasus špehoval Katalánce
PPřřeeddssttaavviitteelléé hhnnuuttíí zzaa nneezzáávviisslloosstt KKaattaalláánnsskkaa

aa jjeejjiicchh pprráávvnníí zzáássttuuppccii bbyyllii vv lleetteecchh 22001199 aa 22002200
sslleeddoovváánnii ppoommooccíí ššppiioonnáážžnnííhhoo pprrooggrraammuu PPeeggaassuuss..
UUvveeddll ttoo vv nneedděěllii ddeennííkk EEll PPaaííss.. PPooddllee nněějj ssii pprroo--
ggrraamm,, kktteerrýý vvyyvviinnuullaa iizzrraaeellsskkáá ssppoolleeččnnoosstt NNSSOO
GGrroouupp,, mmoohhllyy ppoořřííddiitt jjeenn vvllááddyy ččii jjeejjiicchh bbeezzppeeččnnoosstt--
nníí sslloožžkkyy..

Mezi lidmi, kteří byli programem sledováni, byl
třeba advokát Andreu Van den Eynde, který tehdy
hájil bývalého místopředsedu katalánské vlády Orio-
la Junquerase. Ten se ocitl před soudem mj. v souvis-
losti s uspořádáním referenda o katalánské nezávis-
losti v roce 2017. Podle deníku El País byl sledován
i mobil významného odborníka na trestní právo Ori-
ola Sagrery, který spolupracoval na Junquerasově
obhajobě, a několika představitelů Republikánské
levice Katalánska (ERC). Podle španělského listu,
který informace získal od kanadské skupiny Citizen
Lab, špionážní program sledoval mobilní telefony
řady členů katalánských separatistických stran či
sdružení, které působí na podporu nezávislosti toho-

to regionu. Podle deníku ale z informací není zřejmé,
jaká veřejná instituce je sledovala.

Už v roce 2020 El País a britský deník The Guar-
dian přišly se zjištěním, že někdo sledoval za použití
programu Pegasus přední zastánce nezávislosti Kata-
lánska. Jednalo se například o bývalého předsedu
katalánského parlamentu Rogera Torrenta. Tehdy
španělské ministerstvo vnitra a policie listu sdělily, že
program nepoužívají. Tajná služba CNI uvedla, že
jedná v souladu se zákonem, aniž by se k softwaru
přímo vyjádřila. Pegasus je navržen tak, aby umožnil
vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a úda-
jům v telefonech iPhone a v telefonech s operačním
systémem Android. Může infikovat telefony bez
jakékoliv akce uživatele a bez zanechání stop. Izrael-
ská firma tento software prodala i do ciziny, napří-
klad Spojeným arabským emirátům, prý také Saúd-
ské Arábii, Indii, Maďarsku, Mexiku nebo Polsku.
V některých zemích, třeba v Polsku či Maďarsku,
úřady prošetřují, zda špionážní software nebyl použit
proti opozici či novinářům. ((ččttkk))

Šéfka EK vyzvala k dodávkám zbraní
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Ale i když se ostře a emocio-
nálně stavím proti vedení války
Vladimirem Putinem nebo kým-
koliv jiným, jsem přesvědčen, že
je třeba se postavit i pokrytectví,
především když vytváří atmosfé-
ru, která dále zvyšuje právě ta
nebezpečí, o nichž jsem se zmí-
nil. Masmédia i sociální média
nás zaplavují srdceryvnými
zobrazeními smrti, smutku
a zkázy na Ukrajině. Když jsou
pravdivá, nic nenamítám. Ale ani
nemohu překonat vrozený sklon
k občasné skepsi a podezíravosti;
nedávné video na veřejnopráv-
ním televizním kanálu ZDF uka-
zovalo ruský tank, jenž se belhá
Ukrajinou – a nese velkou rudou
sovětskou vlajku se srpem a kla-
divem – tak očividně zastaralý.
(Záběr o několik dnů později
zopakovala ČT; pozn. překl.)
Těžko uvěřit, že to byla chyba.

A navzdory všeobecné vlně
odsouzení Putina, putinismu,
putinovského stalinismu či výra-
zů jako Putler, a navzdory hrůze
z války oživuje má přehnaně
aktivní paměť vzpomínky
z minulosti, i takové, které se
málokdy dostaly na první strán-
ky, byly často ignorovány a téměř
úplně vymazány z paměti. Když
je teď připomínám, riskuji možná
ztrátu čtenářů nebo dokonce přá-
tel. Nechci přehánět počet sou-
časných mrtvých a zničených, ale
jen poukazovat, že neodbytné ofi-
ciální výzvy k ochraně svobody,
demokracie a lidskosti svázané
s požadavky na soudní procesy
s válečnými zločiny jsou příliš
často založeny na pokrytectví,
překrucování, chamtivosti – jed-
nosměrných ulicích zakrývají-
cích hořké důkazy dřívějšího
krveprolití a slz. Takže tady je
náhodný – ale zdlouhavý, bolesti-
vý výběr z minulosti, s pomocí
Googlu. Neodstraňuje nic z viny
za devastaci a smrt na Ukrajině –
ale snaží se najít určitou rovnová-
hu ve zpravodajství a hodnocení.

Podle Volodymyra Zelenského
z března 2021, pro kterého by
rychlé členství pro Ukrajinu bylo
»nefalšovaným signálem Rusku«
ve světle nepokojů na východní
Ukrajině, »NATO je jediný způ-
sob, jak ukončit válku na Donba-
su«. 

IRÁK 1991
13. února 1991 zasáhly dvě

americké speciální bomby z ame-
rických neviditelných letadel
civilní bunkr v Bagdádu. Oba cíle
šly dokonale na cíl ... laserem
naváděné bomby pronikly metr
silným železobetonovým stro-
pem bunkru ... Ale cíl kolem 4.30
ráno byl plný žen, dětí a starců.
Pravděpodobně 408 z nich zem-
řelo při explozi téměř půl tuny
vysoce výbušných výbušnin –
roztrhaných na kousky, zabitých
troskami nebo rozdrcených
obrovskou tlakovou vlnou. Mluv-
čí vlády USA řekl: »Je nám všem
smutno, když máme podezření,
že v průběhu vojenského konflik-
tu mohli zemřít nevinní lidé.«
A Pentagon: »Vypadá to, že zde
byli zraněni civilisté. Incident
velmi podrobně prošetříme a zji-
stíme, co můžeme v budoucnu
udělat jinak, abychom vyloučili
opakování.«

SRBSKO 1999
BBěělleehhrraadd,, 1166.. ssrrppnnaa 22001166,, AAPP

— Americký viceprezident JJooee
BBiiddeenn vyjádřil soustrast rodinám
těch, kteří přišli o život během
balkánských válek včetně obětí
letecké války NATO proti Srb-
sku. Jako senátor byl Biden sil-
ným zastáncem bombardování

Srbska ze strany NATO … Bom-
bardování pod vedením USA
v roce 1999 zastavilo tvrdý
postup Srbska proti etnickým
albánským separatistům a ukon-
čilo vládu Bělehradu nad jeho
provincií Kosovo… »Chtěl bych
vyjádřit soustrast rodinám těch,
jejichž životy byly ztraceny
během válek v devadesátých
letech, včetně těch, jejichž životy
byly ztraceny v důsledku kampa-
ně NATO,« řekl. Krvavý rozpad
bývalé Jugoslávie si vyžádal
desetitisíce životů a miliony lidí
přišly o střechu nad hlavou
v Bosně, Chorvatsku a Kosovu.

++++++++++
»Věděli jsme, že to začne za

pár hodin – válka proti NATO.
Nebo spíš NATO proti Srbsku.
Byl jsem ve stavu očekávané
nevíry. Jak to bude vypadat, když
NATO a opět Německo budou
bombardovat Srbsko? Večer
jsem poprvé uslyšel vytí popla-
chu při náletu. Dnes si vzpomí-
nám, jak rozmanité jsou zvuky
leteckého boje: hluboký hukot
neviditelných bombardérů, syče-
ní řízených střel, které hledají
svůj cíl, řinčení srbských protile-
tadlových děl, tupé nebo oslnivé
výbuchy, které následovaly.
A noční scenérie: jasné stopy srb-
ských protiletadlových střel na
černém nebi, oranžovo-červené
plameny po dopadu bomb. Na-
učili jsme se pojmy jako ‚grafito-
vé bomby, řízené střely, nevidi-
telná letadla, uranová munice,
kazetové bomby‘. A ‚vedlejší
škody‘. To byl můj oblíbený
výraz. Používal se, když NATO
zasáhlo řadu albánských uprchlí-
ků v Kosovu, civilní vlak, far-
mářský trh v Niši, neurologickou
kliniku nebo čínské velvyslanec-
tví v Bělehradě.« AAnnddrreejj IIvvaannjjii,,
TTAAZZ..

OPĚT IRÁK, 2003-
Před invazí do Iráku v roce

2003 popisovali představitelé
ozbrojených sil Spojených států
amerických svůj plán, jako pou-
žití Shock and Awe (šok a strach,
výraz pro »rychlé ovládnutí«;
pozn. překl.) Nepřetržité bombar-
dování začalo 19. března 2003.
Útoky pokračovaly proti malému
počtu cílů až do 21. března, kdy
začala hlavní bombardovací kam-
paň USA a jejich spojenců. Jejich
síly podnikly přibližně 1700
vzdušných útoků (504 s použitím
střel s plochou dráhou letu).

Podle dopisovatele deníku The
Guardian Briana Whitakera »pro
některé v arabských a muslim-
ských zemích je Shock and Awe
terorismus jiného jména; pro jiné
zločin, který se nepříznivě srov-
nává s 11. zářím«. Dokumentace,
kterou zveřejnil Iraq Body Count,
projekt britské nevládní akade-
mické Oxford Research Group,
připisuje přibližně 6616 civilních
obětí akcím sil vedených USA
během »invazní fáze« včetně
bombardování Bagdádu Shock
and Awe. Podplukovník SStteevvee
BBooyyllaann, mluvčí americké armá-
dy, uvedl: »Já nemohu mluvit
o tom, jak vypočítávají jejich
počty. Děláme vše, co můžeme,
abychom se vyhnuli civilním
obětem ve všech našich opera-
cích.«

Populační studie přinášejí
odhady počtu obětí války v Iráku
v rozmezí od 151 000 násilných
úmrtí v červnu 2006 do 1 033 000
nadměrných úmrtí … Zhruba 40
procent irácké střední třídy je
považováno za uprchlé... Odha-
duje se, že v prvních čtyřech
měsících roku 2006 bylo podle
organizace Human Rights Watch

od americké invaze v roce 2003
zabito 331 učitelů a nejméně
2000 iráckých lékařů bylo zabito
a 250 uneseno.

AFGHÁNISTÁN 
2002-2021

Šestého července 2008 se
v oblasti zvané Kamala procháze-
lo velké množství afghánských
civilistů. Když se skupina zasta-
vila, aby si odpočinula, byla
postupně zasažena třemi bomba-
mi z amerických vojenských leta-
del. První bomba zasáhla skupinu
dětí, které byly před hlavním prů-
vodem, a na místě je zabila.
O několik minut později se letoun
vrátil a shodil druhou bombu do
středu skupiny, přičemž zabila
velké množství žen. Nevěsta
a dvě dívky přežily druhou
bombu, ale byly zabity třetí bom-
bou, když se pokoušely utéct
z oblasti. Hajj Khan, jeden ze čtyř
starších mužů doprovázejících
skupinu, uvedl, že byl zabit jeho
vnuk a že všude byly kusy těl. 

++++++++++
Granajský masakr odkazuje na

letecký úder bombardéru B-1
amerického letectva 4. května
2009. USA přiznaly, že při úderu

došlo k významným chybám,
když uvedly, že »neschopnost
rozeznat přítomnost civilistů
a vyhnout se nebo minimalizovat
doprovodné vedlejší škody měla
za následek nezamýšlené násled-
ky (v podobě) civilních obětí«.
Afghánská vláda uvedla, že bylo
zabito kolem 140 civilistů, 22
byli dospělí muži a 93 děti.

++++++++++
Nálet na Narang se odehrál

v časných ranních hodinách 27.
prosince 2009. Podle afghánské-
ho vyšetřování kolem jedné hodi-
ny ráno přistály americké jednot-
ky s vrtulníky asi dva kilometry
daleko. Útočná skupina vytáhla
oběti z postelí a střelila je do
hlavy nebo hrudi. Většina obětí
byla ve věku mezi 12 a 18 lety
a byla zapsána do místních škol.
Místní starší JJaann MMoohhaammmmeedd
uvedl, že tři chlapci byli zabiti
v jedné místnosti a pět bylo spou-
táno, než byli zastřeleni. »Viděl
jsem jejich učebnice pokryté
krví,« řekl. NATO opakovalo, že
síly, které útok vedly, nebyly pod
velením NATO a byly »nevojen-
ské« povahy. Plukovník Gross
řekl, že americké síly byly pří-
tomny, ale operaci nevedly.
NATO ale připustilo, že operaci
povolilo a omluvilo se za to, při-
pustilo, že mrtví byli pravděpo-
dobně civilisté a že zpravodajské
informace, na nichž bylo povole-
ní založeno, byly chybné. V roce
2015 vešlo ve známost, že
v rámci amerického tajného pro-
gramu Omega provedli útok čle-
nové SEAL Team Six ve spojení

s polovojenskými důstojníky CIA
a s afghánskými jednotkami
vycvičenými CIA.

++++++++++
21. února 2010 oběti cestovaly

ve třech autobusech za denního
světla po hlavní silnici ve vesnici
Zerma, když se staly terčem
útoku amerických speciálních
jednotek, které pilotovaly vrtulní-
ky Little Bird za použití »vzduš-
ných zbraní«. NATO později
uvedlo, že se v té době domníva-
lo, že minibusy vezly povstalce.
Při útoku bylo zabito 27 civilistů
včetně čtyř žen a jednoho dítěte,
dalších dvanáct bylo zraněno.
Generál SSttaannlleeyy MMccCChhrryyssttaall řekl,
že je »nesmírně zarmoucen«.
»Dal jsem našim silám jasně
najevo, že jsme zde, abychom
chránili afghánský lid, a neúmy-
slné zabití nebo zranění civilistů
podkopává jejich důvěru a důvě-
ru v naši misi. Znovu zdvojnáso-
bíme své úsilí, abychom tuto
důvěru opět získali.«

AAmmaannuullllaahh HHoottaakk, šéf provinč-
ní rady Uruzganu, řekl: »Nechce-
me jejich omluvy ani peníze,
které vždy dávají po každém
útoku. Chceme, aby nás zabili
všechny společně, místo toho,

aby nám to dělali jednomu po
druhém.« HHaajjii GGhhuullllaamm RRaassoouull,
jehož bratranci zemřeli při útoku,
uvedl: »Přišli sem, aby přivedli
bezpečnost, ale zabíjejí naše děti,
zabíjejí naše bratry a zabíjejí naše
lidi.«

++++++++++
V srpnu 2011 jsme my, Lékaři

bez hranic, otevřeli úrazovou
nemocnici v severoafghánském
městě Kunduz. Nemocnice
poskytovala vysoce kvalitní, bez-
platnou chirurgickou péči obětem
všech typů traumat. Počínaje pře-
stavbou přepravních kontejnerů
se naše nemocnice brzy přestěho-
vala do budovy v centru města.
V době leteckých úderů v říjnu
2015 byla nemocnice vybavena
92 lůžky, pohotovostí, dvěma
operačními sály, jednotkou inten-
zivní péče, ambulantním odděle-
ním, oddělením duševního zdraví
a fyzioterapie a také rentgeno-
vým a laboratorním zařízením.
Naše nemocnice byla jediným
zařízením svého druhu v severo-
východním Afghánistánu; před-
tím byli těžce zranění lidé nuceni
absolvovat dlouhé a nebezpečné
cesty do hlavního města Kábulu
nebo Pákistánu, aby se jim dosta-
lo potřebné péče. Od otevření
nemocnice v roce 2011 bylo pro-
vedeno více než 15 000 operací
a ošetřeno více než 68 000 akut-
ních pacientů. V noci, kdy došlo
k útoku, bylo v nemocnici 105
pacientů a přítomno bylo 140
našich mezinárodních i národ-
ních zaměstnanců, z nichž 80
bylo ve službě.

Třetího října ve 2.08 hodin
vypálil americký vrtulník AC-130
dvě stě jedenáct střel na hlavní
nemocniční budovu, kde pacienti
spali v postelích či byli operováni.
Zahynulo nejméně 42 lidí včetně
24 pacientů, 14 zaměstnanců 
a 4 ošetřovatelů, 37 jich bylo zra-
něno. Pacienti uhořeli ve svých
postelích, našemu zdravotnické-
mu personálu byla useknuta
hlava nebo přišel o končetiny.
Další lidé byli zastřeleni ze vzdu-
chu, když prchali z hořící budovy.
Útok trval asi hodinu. Během
leteckých úderů naše týmy zoufa-
le volaly vojenské úřady, aby je
zastavily. Odehrály se navzdory
tomu, že jsme ještě 29. září
poskytli GPS souřadnice nemoc-
nice americkému ministerstvu
obrany, afghánskému minister-
stvu vnitra a obrany a americké
armádě v Kábulu. Ve dnech po
útoku se k leteckým úderům
nakonec přihlásila armáda USA
s tím, že to byla nehoda. Americ-
ká armáda tvrdila, že obdržela
zprávy, že v nemocnici jsou
aktivní milice Tálibánu. Náš štáb
před leteckým úderem nehlásil
žádné ozbrojené bojovníky ani
boje v areálu.

++++++++++
10. prosince 2014: Shrnutí

zprávy amerického Senátu
o mučení ze strany CIA odhaluje
závažné porušování lidských práv
v americké »válce proti teroru«.
Z míst uvedených ve zprávě jsou
čtyři v Afghánistánu, kde byli
zadržení v americké vazbě vysta-
veni »nedostatku spánku, slucho-
vému přetížení, úplné tmě, izola-
ci, bití a poutání«. Krmné trubice
zavedené análně u zadržených,
které měly nejméně v jednom
případě za následek rektální
výhřez, představovaly sexuální
útoky analogické znásilnění
objektem. K mnohým z těchto
zneužití došlo už v roce 2002,
kdy zadržený Afghánec Gul Rah-
man zemřel na podchlazení poté,
co byl připoután k mrznoucí
betonové podlaze v nechvalně
proslulém vazebním středisku
Solná jáma. Ve věznici byla
nakonec umístěna téměř polovina
ze 119 zadržených, které identifi-
kovala zpráva senátního výboru
pro zpravodajské služby o muče-
ní ze strany CIA… Věznice byla
po celou dobu temná, se záclona-
mi a zamalovanými venkovními
okny. Neustále hrála hlasitá
hudba. Vězni byli drženi
v naprosté tmě a izolaci, jen
s kbelíkem na lidský odpad a bez
dostatečného tepla v zimních
měsících. Nahatí vězni byli drže-
ni v centrálním prostoru a pro-
cházeli se kolem, což byla forma
ponížení. Zajatci byli postříkáni
vodou, přičemž byli spoutáni
a nazí umístěni do chladných cel.

Byli vystaveni nedostatku spán-
ku, připoutáni k mřížím s rukama
nad hlavou. Jeden starší vyšetřo-
vatel řekl, že jeho tým našel zadr-
ženého, který byl připoután ve-
stoje po dobu 17 dní, »pokud
jsme mohli určit«. Vysoce posta-
vená zpravodajka CIA řekla
generálnímu inspektorovi CIA,
že slyšela příběhy o zadržených,
kteří viseli celé dny bez konce
s prsty u nohou sotva se dotýkají-
cími země, dusili se, byli zbaveni
jídla a tvořili předmět předstírané
popravy.

SÝRIE
Bitva u Rakky trvala od 

6. června do 17. října 2017, byla
zahájena syrskými demokratic-
kými silami a podpořena masiv-
ními leteckými údery a pozemní-
mi jednotkami koalice vedené
USA. Neúprosná bombardovací
kampaň měla za následek kolaps
tzv. Islámského státu (IS), ale
i úplné zničení města, podle lid-
skoprávních organizací až s 6000
civilními oběťmi. »Rakka je nej-
zničenější město dnešní doby,«
říká DDoonnaatteellllaa RRoovveerraa, zkušená
výzkumnice Amnesty Internatio-
nal. »Rozhodně mnohem více

zničené než Aleppo, v procen-
tech; »…američtí vojáci byli
vyslechnuti a řekli: ,Pro nás byl
každý, kdo byl v Rakce, považo-
ván za bojovníka IS.‘ Výsledek:
celé rodiny, které se snažily před
násilím uprchnout, byly bez roz-
dílu zmasakrovány. K tomu byly
dělostřelecké granáty použí-
vané koalicí vedenou USA
v podstatě neřízené s odchylkou
přes 100 metrů…«

JEMEN 2014-
Kolem poledne 15. března

2016 zasáhly tržiště v Mastabě,
přibližně 45 kilometrů od saúdské
hranice, dvě letecké bomby. První
bomba dopadla přímo před kom-
plex obchodů a restauraci. Druhá
dopadla vedle kryté oblasti
u vchodu na tržiště, zabila a zrani-
la lidi, kteří unikli, a další, co se
snažili pomoci zraněným. Organi-
zace Human Rights Watch vysle-
chla 23 svědků leteckých úderů
a zdravotníky ve dvou nemocni-
cích, které zraněné přijaly. Podle
Mezinárodního výboru Červené-
ho kříže bylo zabito nejméně 
50 lidí, většinou dětí a mladist-
vých, 77 lidí bylo zraněno, řekl
mluvčí ministerstva zdravotnictví
Jussef al-Hadrí. Ministerstvo viní
z leteckého úderu alianci vedenou
Saúdskou Arábií.

NNaa zzáákkllaadděě rrůůzznnýýcchh pprraammeennůů
sseessttaavviill VViiccttoorr GGRROOSSSSMMAANN,,

BBeerrlliinn BBuulllleettiinn čč.. 220000,, 
2244.. bbřřeezznnaa 22002222

ZZ aanngglliiččttiinnyy ppřřeelloožžiill 
VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

(Dokončení zítra)

VV ddnneeššnníímm ssvvěěttěě vviiddíímm ddvvěě nneezzbbyyttnnoossttii.. NNeejjnnaallééhhaavvěějjii::
ppoossttaavviitt ssee pprroottii vváállccee,, kktteerráá jjee zzddrroojjeemm nneezzmměěrrnnéé bbííddyy..
OOddssoouuddiitt ppoouužžiittíí ssmmrrttííccíícchh zzbbrraanníí,, vvššeecchhnnyy ttyy,, kktteerréé ddooppaaddaajjíí
nnaa cciivviilliissttyy –– vvllaassttnněě nnaa jjaakkéékkoolliivv lliiddsskkéé bbyyttoossttii.. AA vvššeemmoožžnněě
zzaabbrráánniitt nneejjhhoorrššíímmuu oohhrroožžeenníí žžiivvoottaa –– vveešškkeerrééhhoo žžiivvoottaa –– oodd
cchhvvííllee,, kkddyy tteenn aasstteerrooiidd ddooppaaddll nnaa zzeemm ppřřeedd 6666 mmiilliioonnyy lleett;;
úúppllnnéémmuu vvyymmýýcceenníí jjaaddeerrnnýýmmii vvýýbbuucchhyy,, zzaažžeehhnnuuttýýmmii úúmmyyssllnněě
nneebboo nnááhhooddoouu.. PPrroottoo ppoottřřeebbuujjeemmee jjeeddnnáánníí,, ddoohhooddyy –– aa uužž
nniikkddyy žžááddnnéé nnoovvéé hhrroozzbbyy,, vvýýzzbbrroojj,, vvoojjáákkyy,, uupprrcchhllííkkyy…… 

Pár slov o paktu NATO

V současnosti stojí v čele paktu NATO bývalý norský premiér Jens Stoltenberg. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Zakladatel moskevského 
konceptualismu vystavuje v Brně

Výběr obrazů pro brněnskou
výstavu zahrnuje starší práce i
zcela nové cykly. Sály Domu
umění lze vnímat jako zvláštní
zahrady. Třeba v hudební zahra-
dě jsou variace jednoduchých
geometrických forem (obdélní-
ku, vertikály, kapky) doplněné

texty, které se vztahují k proble-
matice smrti, pádu, těla, sebe-
poznání, uvěznění, smutku,
nepochopení či samoty.

Nebo v zahradě Zpívající
růže je vystaveno album Atlas
zvířat a rostlin, které předsta-
vuje osobitý svět plný origi-

nálních rostlinných a živočiš-
ných útvarů. Ty však dle všeho
nepocházejí z pozemských
oblastí, ale spíše z astrálních
sfér. Album je specifická umě-
lecká forma ruského koncep-
tuálního umění. Jejími tvůrci
jsou Ilja Kabakov a Viktor
Pivovarov. Spojuje zajímavým
způsobem text se zobrazením.
Pivovarov při tvorbě využívá
většinou čisté základní barvy
bez jejich míchání. ((vvžž))

FFOOTTOO -- VVááccllaavv ŽŽAALLUUDD
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VVýýssttaavvaa ZZaahhrraaddyy mmnniicchhaa RRaabbiinnoovviiččee,, kktteerráá jjee oodd 66.. dduubbnnaa ddoo
33.. ččeerrvveennccee 22002222 vv bbrrnněěnnsskkéémm DDoomměě uumměěnníí,, ppřřeeddssttaavvuujjee ččáásstt
ttvvoorrbbyy VViikkttoorraa PPiivvoovvaarroovvaa ((**11993377)),, jjeeddnnoohhoo zzee zzaakkllaaddaatteellůů
mmoosskkeevvsskkééhhoo kkoonncceeppttuuaalliissmmuu.. RRuusskkýý uumměělleecc žžiijjee oodd rrookkuu
11998822 vv PPrraazzee--KKuunnrraattiiccíícchh.. VV BBrrnněě vvyyssttaavvuujjee ppooppááttéé..



POČASÍ

DDNNEESS bude zataženo až oblačno, od východu postupně na většině
území občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m, přechod-
ně nad 500 m a na severovýchodě zpočátku i v nižších polohách sráž-
ky smíšené nebo sněhové. Ojediněle možnost bouřek. Později večer
ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 66 aažž 
1100 °°CC, v 1000 m na horách kolem 33 °°CC. Slabý, během dne přechodně
místy mírný severní až severovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině
území postupně až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami,
v polohách nad 900 m sněžení. Ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí.
Noční teploty 11 aažž --33 °°CC, ojediněle náledí, denní teploty 99 aažž 1133 °°CC.
Slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní vítr 22--66 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Babiččina polévka s pórkem
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 1 velký pórek (nebo více menších), 

5 brambor, 1 masox, 1 balení taveného sýra (150 g) a 100 g
strouhaného sýra.

Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostičky.
Z pórku odkrojíme kořeny a ztvrdlé zelené konce. Pak větší
pórek překrojíme podélně napůl (menší nemusíme) a nakrá-
jíme na nudličky. Pokrájené brambory dáme do hrnce,
přidáme tavený sýr, pokrájený pórek a masox. Zalijeme 
1,5 litrem vody, pozvolna přivedeme za občasného promí-
chání k varu a vaříme 25 minut. Když jsou brambory měkké,
rozmixujeme polévku tyčovým mixérem na krém, dochutí-
me a na talíři posypeme kolečky pórku a strouhaným sýrem.
Můžeme přidat i krutony z pečiva. Dobrou chuť!

ZZaassllaall VVááccllaavv VVoommááččkkaa,, MMěěsstteecc KKrráálloovvéé ((rreecceepptt čč.. 9900//2222))

Z HISTORIE

11883322 nar. JJoosséé EECCHHEEGGAARRAAYY YY EEIIZZAAGGUUIIRR--
RREE, španělský spisovatel. Nobelova cena
za literaturu 1904 (zemř. 16. 9. 1916)

11885522 nar. EEmmaannuueell KKrreesscceennss LLIIŠŠKKAA, český
malíř a ilustrátor (zemř. 18. 1. 1903)

11888822 zemř. CChhaarrlleess RRoobbeerrtt DDAARRWWIINN,
anglický přírodovědec, objevitel
evoluční teorie (nar. 12. 2. 1809)

11990077 nar. ZZddeeňňkkaa BBEEZZDDĚĚKKOOVVÁÁ,, česká
spisovatelka (zemř. 12. 8. 1999)

11991122 nar. GGlleennnn TThheeooddoorree SSEEAABBOORRGG,
americký chemik. Nobelova cena za
chemii 1951 (zemř. 25. 2. 1999)

22000077 zemř. PPeettrr RRAADDAA,, český písňový
textař a básník (nar. 7. 4. 1932)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000 Zavo-
lejte porodní sestřičky V (4/8). Britský seriál (2016)
0099..5555 První republika III (2/13).Seriál 1111..0000 Josef
Dvořák – 80 let: Po stopách hvězd 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 
1144..3300 DDíívvkkaa nnaa kkooššttěěttii.

Petra Černocká v komedii (1971)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky V (5/8).

Britský seriál (2016)
16.45 Cestománie. Argentina: V rytmu tanga
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 BBáábbaa zz lleedduu.

Nikdy není pozdě proměnit svůj život.
Koprodukční snímek ČT, který zvítězil
v šesti kategoriích cen Český lev 2017.
V titulní roli Zuzana Kronerová.
Dále hrají: P. Nový, D. Vízek, V. Neužil
a další. Scénář a režie B. Sláma 

2211..5555 PPeekkaařřůůvv ccííssaařř.
Jan Werich ve druhé části slavné histo-
rické komedie (1951)

22.59 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
23.00 Komisař Moulin. Policajt v kleštích.

Francouzský kriminální cyklus (2000)
0000..3355 AZ-kvíz 0011..0000 Pod pokličkou 0011..2255 Zajíma-
vosti z regionů 0011..5500 Sváteční slovo 0011..5555 V kon-
dici 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 Izrael, pestrá mozaika vjemů 0099..2255 Na plo-
várně s Petrem Niklem 0099..5555 Rozluštěné poklady:
Záhada ukřižování 1100..4400 Dějiny světa: Ke světlu
(4/8) 1111..3355 Největší tankové bitvy: První monstra
12.20 Aleje jako součást naší krajiny. Průvod-

cem po nich bude Václav Cílek (2007)
12.50 Válečné stroje: Jaderné odstrašování.

Britský dokumentární cyklus
13.35 Tajemství 2. sv. války: Útěk z Colditzu.

Britský dokumentární cyklus
14.30 Nádherná Amerika: Jako stvořená 

pro Hollywood. Americký dokument
15.25 Modrá planeta - další expedice (1/4).

Legendární projekt BBC
16.10 Frederik, princ dánský. Dánský dokument
17.10 Profil - Jan Kaplický.

Dokumentární portrét představuje
světově proslulého architekta (2005)

18.05 Írán z výšky (1/2).
Země tradic a nezkrotných hor.
Francouzský dokumentární cyklus

19.00 Cyklotoulky. Kitzbüheler Alpen
19.15 Velikonoční speciál 

Křesťanského magazínu
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 DDrrssnnýý cchhllaappííkk.

Lino Ventura a Claudia Cardinaleová
v hlavních rolích francouzsko-kanad-
ského dobrodružného filmu (1982)

21.55 Karel Kovanda: Zápas o svědomí OSN.
Dokumentární film 

22.50 Letecké katastrofy: S tajfunem v patách.
Kanadské dokumentární rekonstrukce

23.35 Blitz: Dny, které změnily druhou
světovou válku. Britský dokument

0000..2200H2O:Molekula života (3/3).Krize 0011..1155Fargo (2/10).
Kohoutí král 0022..0055 Cesty víry:Nebem překvapována 

0055..5555 Snídaně s Novou. 0088..3300 Novashopping
0088..5500 Ulice (4249, 4250) Český seriál (2022)
0099..4455 Ulice (4250). Český seriál (2022) 1100..4455
Specialisté (162). Jako v nebi. Český kriminální
seriál (2022) 1111..5500 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.40 Doktoři z Počátků (44). Falešný důkaz.

Seriál z české vesničky (2014)
13.55 Mentalista IV (1). Šarlatové stuhy.

Americký krimi seriál (2011)
14.55 Kriminálka Las Vegas II (19). Sledovaný.

Americký seriál (2001)
15.55 Kriminálka Las Vegas II (20). Kočičinec.

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

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.25 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4252). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 SSuurrvviivvoorr ČČeesskkoo && SSlloovveennsskkoo ((2277))..

Na ostrově přituhuje. Hra Survivor 
se překlopila do své druhé poloviny.
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

22.55 Víkend.
Příběhy štěstí, proher a objevů

23.45 Kriminálka Las Vegas II (19). Sledovaný.
Americký seriál (2001)

0000..4455 Kriminálka Las Vegas II (20). Kočičinec.
Americký seriál (2001) 0011..4455 Mentalista IV (1).
Šarlatové stuhy. Americký krimi seriál (2011)
0033..0000 Na lovu 0033..4455 Doktoři z Počátků (44).
Falešný důkaz 0044..4455 Novashopping

0066..1155 M.A.S.H (234). Americký válečný seriál
(1972-1982) 0077..0000 Nový den.Všechny informa-
ce pro úspěšný start vašeho dne 0088..1100 M.A.S.H
(235) 0088..4455 M.A.S.H (236). Americký válečný
seriál (1972-1982) 0099..1155 Farmář hledá ženu.
Reality show 1100..2255 Vysněná krása. Osm příběhů,
osm proměn... 1111..3300 Walker, Texas Ranger IX
(16). Šest hodin. Americký akční seriál (2000)
12.30 Jake a tlusťoch III (25). Danny.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.30 Kriminálka Montpellier I (8). Komplicové.

Francouzský kriminální seriál (2016)
14.35 Námořní vyšetřovací služba IV (16).

Mrtvý muž přichází.
Americký krimiseriál (2006)

15.40 Ano, šéfe! 
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno! Reality show 
18.52 Počasí 
1188..5555 HHLLAAVVNNÍÍ ZZPPRRÁÁVVYY 
1199..4400 KKrriimmii zzpprráávvyy 
19.55 SHOWTIME 
2200..1155 ZZOOOO ((2222)).. O nevěře se nemluví.

Sid prověřuje Edův vztah se Sandrou.
Ani Albertem si není jistá. Ředitelka
Roklová se snaží Brázdovi práci v zoo
všemožně znepříjemnit. Eliška upoutá
ošetřovatele Vaníčka a ten se jí začne
dvořit. Viky se ošklivě zraní při stěhování

21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe! 

Zdeněk Pohlreich je zpět v plné síle
proto, abyste v hospodách nejedli blafy! 

0011..1100 LIKE HOUSE 3 0011..5555 LIKE HOUSE 3
NIGHT SHOW 0022..1100 Námořní vyšetřovací služba
IV (16). Mrtvý muž přichází 0033..0055 Jake a tlus-
ťoch III (25). Danny 0044..0055 Kriminálka Montpelli-
er I (8). Komplicové 0055..4455 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 1144.. dduubbnnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,523
EMU euro 1 EUR 24,420
Maďarsko forint 100 HUF 6,486
Polsko zlotý 1 PLN 5,254
Švýcarsko frank 1 CHF 23,966
USA dolar 1 USD 22,451
V. Británie libra 1 GBP 29,458
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Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,, ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii ččtteennáářřii..

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

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství, eko-
nomické aktuality i informace z tisku 0099..0066––1100..0000 Host Lucie Výborné 1122..0000 Hlavní
zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovory a komentáře 1144..0066––1155..0000 Odpolední Radiožurnál
– aktuální reportáže 1155..0066--2200..0000 Odpolední Radiožurnál 1166..0000 Zprávy 1177..0000 Zprá-
vy 1177..0066 Dvacet minut Radiožurnálu 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100 Rozhovory a komen-
táře 1199..0000 Zprávy 2200..0000 Zprávy 2200..0055 Večerní Radiožurnál. 2211..0000 Zprávy 2211..0055 Host
Lucie Výborné 2222..0000 Zprávy 2222..0055 Večerní Radiožurnál 2233..0000 Zprávy
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0044 Polední sirény 1133..0000 Odpoledne s Dvojkou 1133..1177
Legendy zábavy 1133..4488 Na vidličce Romana Pauluse 1155..4400 Prstem po mapě s Petrem
Horkým 1166..0000 Zprávy 1166..0044 Káva o čtvrté 1177..0000 Zprávy 1177..0044 Příběhy z kalendáře
1188..0000 Zprávy 1188..0044 Moci bez nemoci 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Hajaja. Ond-
řej Sekora: Ferda Mravenec (1/6) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to vidí...
Petr Just 2211..0000 Česká dvanáctka. Hitparáda Dvojky 2222..0000 Četba na pokračování.
Milena Agusová: Kameny bolesti (2/7) 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 Jazzový
podvečer 1188..3300 Četba na pokračování. Jakob Wassermann: Kašpar Hauser aneb 
Cizí hoch (1/12) 1199..0000 Sedmé nebe s Milanem Caisem 2200..0000 Večerní drama.
George Tabori: Weissmann a Rudá tvář 2211..1155 Akademie. Drážďanský Kreuzchor:
tradice, kvalita... a veliká radost 2233..0000 Četba s hvězdičkou. Robert Musil: Muž bez
vlastností (6/30) 2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..1100 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0055
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..5500 Prezident. Co byste měli slyšet od hlavy
státu 2211..1155 Aréna Jaromíra Soukupa. v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje
to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov 2222..1100 Poklad z půdy. Stará veteš může
svému majiteli vydělat! 2233..1155 VIP svět. Novinky ze světa českého showbyznysu 0000..0055
Týden podle Jaromíra Soukupa 0000..2255 Aréna Jaromíra Soukupa 0011..3300 MOJE ZPRÁVY
0022..0000 Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich
nejbližších 0022..3355 Na plac! Šance pro herce z ulice 03.30 Ostříháno. Čtyři kadeřníci
v soutěži na ostří nůžek

Tajenka ze středy zní Houdovačka

SVÁTEK MÁ DNES ROSTISLAV, RASTISLAV,
ZÍTRA MARCELA

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Krakonoš a lyžníci. Sta-
rodávná komedie o tom, kterak Krakonoš dobré
odměňoval a zlé trestal (1980) 0099..4455 Na vrchol-
ky hor s Vladimírem Čechem 1100..0000 Kavárnička
dříve narozených 1100..5555 Než se zvedne opona
1111..3355 Generace “0”: Dirigent světoběžník
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Náš venkov: Ponikelské radovánky
12.55 Za vesnickými muzikanty.

Jaroslav Jankovec – Hezky od podlahy.
Hudební cyklus (2007)

13.25 Bejvávalo. Děti křtěné Vltavou.
Jiřina Bohdalová uvádí písničky 
z Podskalí (1966)

1144..1100 MMaarryyššaa. Filmový přepis divadelní hry
s Jiřinou Štěpničkovou v titulní roli

1155..5555 TTaajjeemmssttvvíí hhrraadduu vv KKaarrppaatteecchh.
Hrůzostrašná komedie o starém hradě
a nových strašidlech. Český film (1981)

17.30 Pyramida. Zábavná soutěžní hra (1998)
18.00 Dempsey a Makepeaceová (8/31).

Usmiřte se a neválčete.
Legendární britský krimi seriál (1984)

18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 KKuuffrr.

Zábavná soutěžní hra (2000)
20.45 Sjezd swingařů.

Koncert Ondřeje Havelky a jeho
orchestru Melody Makers (2004)

21.35 Dempsey a Makepeaceová (9/31).
S přimhouřenýma očima.
Britský krimi seriál (1984)

2222..2255 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2222..3355 NNáávvrraatt ppaannaa RRyyššáánnkkaa.

Martin Růžek a Bohuš Záhorský 
z Povídek malostranských (1971)

23.35 Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem
23.55 Ztracené adresy. Vařákovy paseky
0000..1155 Generace “0”: Dirigent světoběžník 0000..3300
Sváteční slovo galeristy a kurátora Milana Webra
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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

UPOZORNĚNÍ
UUppoozzoorrňňuujjeemmee,, žžee pprrooddeejjnnaa kknniihh FFuuttuurraa 

jjee ooppěětt ootteevvřřeennaa.. 



Vážené čtenářky, váže-
ní čtenáři, 

konflikt na Ukrajině
zrodil do dnešního dne
mnoho hrdinů i hrdinů.
Nejvýraznější postavou je
samozřejmě Volodymyr
Zelenský. Jeho hvězda
vystoupala ještě výše
v roli skutečného prezi-

denta než v roli toho filmového. V České repub-
lice jsme natolik osvícení, že už si můžeme kou-
pit dokonce i polštář s potiskem jeho tváře
a večer se tak schoulit do bezpečí. My tady jsme
vůbec velkými fanoušky kultu osobnosti a zdá
se, že čím bizarnější jsou jeho projevy, tím lépe.
Velikonoční pondělí mi odhalilo zajímavou
novinku. Václav Havel namaloval obraz. Jeho
název je Bílý kůň ve vesmíru. Dražen bude
v Praze v květnu a začíná se na částce dva a půl
milionu korun. Na tom, že jde o dílko umělecky
nezajímavé a podprůměrné, se shodli i významní
současní výtvarníci. Ale o dílo samotné samo-
zřejmě nejde. Jde o jméno. Jméno, které vedle
pražského letiště nese také mnoho laviček,
náměstí, uliček. Jméno, kterým se zaklíná každý
druhý politik, aby zdůraznil, jak moc se hlásí
k myšlenkám demokracie, k pravdě a lásce, pře-
stože většinou není ničemu vzdálenější. 

Vraťme se ale k Ukrajině. Je tématem stále
aktuálním, a proto se mu věnuje i část dnešní
Vize mladých. Aktuální jsou také snahy develo-
perů využít každý volný metr měst k zahušťující
výstavbě bez ohledu na potřeby stávajících oby-
vatel. O tom, proč s takovým postupem nesou-
hlasit, se dočtete v bolestivě ilustračním příkladu
pražského Kulturního domu Eden. Připomenout
si musíme i události konce druhé světové války
na Moravě. Právě dnes vidíme doslova naživo, že
jsme je v minulosti připomínali málo důrazně.
Najdou se totiž i dnes tací, kteří mají pocit, že
vypalování vesnic a vraždění civilistů může být
pokládáno za spravedlivou válku. A to musíme
my komunisté ve jménu humanity radikálně
odmítnout. 

Přeji vám příjemné jarní dny plné činorodé
práce na zahrádkách, i počasí, které přinese tak
potřebnou vláhu půdě.

PPeettrraa PPRROOKKŠŠAANNOOVVÁÁ,, vveeddoouuccíí rreeddaakkttoorrkkaa

Migrace levné pracovní síly
Stále více se začíná mluvit o přínosu ukrajinských

migrantů pro naši ekonomiku. Tento názor jsem už zazna-
menal od několika mediálně protlačovaných ekonomů
a majitelů velkých firem. Ukrajinci prý zaplní dlouhodobě
neobsazená pracovní místa, což prý pomůže nakopnout
naši ekonomiku a naše země bude bohatnout. No, ne tak
docela. Někdo sice bohatnout bude, ale rozhodně to nebu-
dou řadoví občané této země. Těm naopak v mnoha obo-
rech hrozí, že o své pracovní pozice přijdou, protože
budou nahrazeni levnější pracovní silou z východu. Nebu-
dou z toho profitovat ani Ukrajinci, kteří mnohdy skončí

bez řádného pracovního poměru, za podprůměrnou mzdu
a v práci, která bude často hluboko pod jejich kvalifikaci.

Na celé situaci budou vydělávat zejména vlastníci vel-
kých společností, lhostejno jestli v českých nebo zahranič-
ních rukou. Až vlna solidarity definitivně pomine, budou
nově příchozí nemilosrdně ždímáni velkokapitálem, a to
možná i více než mnozí Češi.

A nejen to. Naše země má spoustu vnitřních problémů,

které se rok od roku jen hromadí a vládní činitelé nejsou
s to je řešit. Stovky tisíc nově příchozích budou ještě více
prohlubovat bytovou, sociální a systémovou krizi. Bude
ještě obtížnější najít si práci, pronájem, koupit nemovitost.
To vše za situace rekordní inflace a přicházející energetic-
ké chudoby, kdy ekonomové a vládní činitelé občanům
radí, aby přestali topit, kouřit cigarety, jezdit autem a nej-
lépe i nejíst a nejlépe asi i umřít. Aspoň by to částečně
vyřešilo bytovou krizi.

Když to tedy shrneme, tak se v naší republice bude
lidem žít spíš hůře. Což by se ovšem stalo i bez migrač-

ní vlny, ta to jen o něco prohlubuje. A nutno
podotknout, že to není chyba prchajících Ukra-
jinců, ti z toho všeho nakonec vyjdou jako nej-
větší poražení, ihned po nás, řadových českých
občanech. Je to chybou představitelů této
vlády, i vlád, které jí předcházeli. Ona ta soli-
darita je hezká věc, ale pokud nás tady léta
učili, že se lidé mají starat jen o sebe, protože
stát v mnoha věcech nemá, jak pomoci,
a najednou se ukazuje, že v případě uprchlíků
z Ukrajiny to takový problém není, že vlastně
stačí jen trochu politické vůle, tak z toho může
být občan této země poněkud rozčarován. A to
docela právem.

Nicméně není namístě z toho obviňovat Ukra-
jince, ti lidé sem přišli z naprosto jiných důvodů,
než že by chtěli naší zemi a občanům uškodit.

Musíme tím prstem ukázat správně. Na vládní
činitele, na majitele velkých korporací, na vyšší

management těchto korporací. Na všechny ty, kteří se už
nemůžou dočkat, až se náš pracovní trh naplní levnou pra-
covní silou a oni na tom budou slušně profitovat na její
úkor. Na všechny představitele kapitalistického systému
a jejich poskoky. Oni jsou skutečným jmenovatelem pro-
blémů, kterými si dnes naše země prochází.

PPaavveell MMRRŠŠTTÍÍKK,, OOVV KKSSČČMM MMoosstt
FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Ztracený ráj, aneb Eden trochu jinak
Příběh kdysi hlavního kulturního střediska desáté-

ho pražského obvodu je v dost podobném gardu, jako
smutný příběh mnohých úspěšných projektů socialis-
tické výstavby, zlikvidovaných restaurací kapitalismu
u nás. Bohužel ti, co parazitovali na výsledku práce
generací před rokem 89, se po vytěžení všeho, co se
dalo rozkrást, zprivatizovat za minimum hodnoty,
přeprodat pod cenou nadnárodnímu kapitálu, přesu-
nuli k parazitování na veřejných zakázkách měst
a státu. Je veřejným tajemstvím, že na základě spoje-
ní gangsterských skupin kapitálu s politickou mocí ve
státě se uměle vytvářejí dotace, pobídky, granty, na
jejichž základě se daří získávat peníze
z veřejných rozpočtů. Nové firmy, bílí
koně. Žádná novinka. Takto to funguje
jak na celostátní úrovni, tak i v komunál-
ní. Třeba v menším. Jisté je, že všemi
těmi akcemi se skupinka dravců oboha-
cuje na úkor ostatních, normálně pracují-
cích lidí. Tím netvrdím, že to musí být
případ kolem zchátralého KD Eden,
v podstatě unikátního projektu z někdejší
socialistické výstavby v ČSSR, o který
mi jde. 

Kulturní dům Eden, v přirozeném spo-
jení s výstavbou sousedního sídliště, byl
postaven v letech 1980–1986. Vznikl
podle návrhu architektů Hany a Dalibora
Peškových a plnil úlohu hlavního kulturního středis-
ka desátého pražského obvodu. Původní ambiciózní
návrh byl sice redukován, stejně jako záměr vytvoře-
ní reprezentativního veřejného prostranství v jeho
předpolí, přesto obsahoval víceúčelový sál s kapaci-
tou až 600 míst, kinosál a restauraci. Objekt byl veli-
ce hodnotný po estetické stránce, tak jako byl důle-
žitým společenským centrem. Z realizovaného
umění se dodnes dochovala velkoplošná mozaika
Martina Sladkého na čelní fasádě nebo zavěšené
skleněné lustry v hlavním sále od Martina Roubíčka.
Zajímavostí je velký skleněný lustr ve foyeru, který
navrhl tehdy mladý a nepříliš známý umělec Bořek
Šípek. V době své slávy byl KD Eden hojně využí-
ván. V devadesátých letech se však začaly stále více
projevovat důsledky vysokých nákladů na provoz
a údržbu, tak jako nedostatek manažerské invence
vládnoucích koaliční sil na radnici Prahy 10, provoz
objektu začal upadat a v červenci 2005 byl objekt

pro prudce se zhoršující stav zcela uzavřen. Dodnes
je otázkou, zda za vším nestál spekulativní zájem
levně získat objekt do soukromého vlastnictví. Od té
doby si vládnoucí koalice na radnici jako horký
brambor přehazovala celý problém do dalšího voleb-
ního období a objekt stále více chátral. Naši lidé z OV
KSČM Praha 10 v opozici na to průběžně poukazo-
vali, tak jako hledali dobré řešení ve veřejném zájmu.
Naše nápady byly zavrhovány z nejrůznějších důvo-
dů, tak jako se zub času stále neúprosně projevoval.
Současná vládnoucí koalice Vlasty se pokusila najít
jakési řešení, jenže to má háček. K tomu se dostane-

me. Určitě správným krokem bylo vypsat urbanistic-
ko-architektonickou soutěž, avšak s nastavenými
parametry zachování architektonického charakteru
budovy jako celku. Hodnotící porota vybrala vítěze,
Rada MČ Praha 10 její rozhodnutí posvětila. Tzv.
Nový Eden, současný Kulturní dům Eden a jeho
okolí, se má proměnit dle jejich slov v žádanou měst-
skou adresu, kde občané najdou moderní budovu
s byty i multifunkčním sálem a výrazně oživený
veřejný prostor. Za vzletnými slovy se však schovává
holý fakt, že v případě realizace vítězného návrhu
dojde k zásadnímu rozbití architektonického charak-
teru budovy, tak jako vytvoření podmínek pro budou-
cí prodej jednotlivých část nemovitosti. Proč? Nový
projekt počítá s výstavbou bytů vedle prostorů pro
veřejnost. Současná vládní koalice se dokázala
z původní jedné miliardy rezerv, které radnice měla
k dispozici, zadlužit, a prostě nemá peníze na reavita-
lizaci nákladného projektu. Prodejem by řešila s nej-

větší pravděpodobností financování projektů. Měst-
ská část Praha 10 ve složité ekonomické situaci nemá
na to stát se výhradním investorem. Žádný soukromý
investor do toho nepůjde bez jasných garancí slušné
investice s následným ziskem. Přitom již nyní
v oblasti žijí tisíce lidí kvůli výstavbě developerských
projektů bez dalšího nutného společenského zázemí
při redukci volného prostoru v každodenním náporu
na školy a školky, které jsou přetížené, nehledě na
nedostatek zdravotnických kapacit, atd.

Je tento projekt ve shodě se skutečnými zájmy sou-
časných rezidentů Prahy 10? A kdo vůbec při všeo-

becné drahotě bude mít na nový byt v lukra-
tivní lokalitě? Součástí projektu jsou úvahy
o zúžení již přetížené přiléhající silniční
komunikace. Myslím si, že pokud tam chce
postavit byty Praha 10, něco anebo někdo
hraje falešnou hru s rozpočtem obce. Obec-
ních bytů má Praha 10 tolik, že je nestíhá ani
opravovat a zbavuje se i existujících lukrativ-
ních nemovitosti typu Baťův dům na Moskev-
ské. Piráti/STAN, kteří jsou součástí vládnou-
cí koalice na Praze 10, se sice ve svém před-
volebních plátků chválili za rekonstrukce bytů
v této městské části, avšak ruku na srdce, těch
pár desítek bytů, co stihli opravit, je dost
málo. Co chybí, jsou razantní komplexní
požadavky na občanskou vybavenost nových

bytových projektů na území městské části směrem
k developerům. Nejde jen stavět byty bez občanské
vybavenosti, zdá se, že to vesměs všechny develope-
ry a jejich sympatizanty mezi nositeli politické moci
příliš nezajímá. Prodražilo by to náklady projektu,
a zisk na prvním místě. Lepší je pro ně tyto náklady
přenést na místní samosprávu. Ani současný projekt
nového KD Eden podle mého názoru toto neřeší.
Městská část by měla vyžadovat, aby každá nová
stavba přinášela benefity současným občanům Prahy
10, a ne maskovat výstavbou jakoby společenského
centra především bytový charakter projektu. Projek-
tu, který v podstatě znamená likvidaci unikátního
architektonického skvostu. Jedině projekt obnovy
skutečného společenského centra v KD Eden má tu
společenskou hodnotu, jakou si občané (nejen) Prahy
10 zaslouží.

MMiicchhaall KKLLUUSSÁÁKK,, ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM PPrraahhaa 1100
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Když se lidé zabíjejí, kapitalisté bohatnou
Co je imperialistická válka a proč takové

konflikty ve světě vznikají? V prvé řadě je
třeba si uvědomit, kdo nám vládne a za čí
zájmy se vlastně bojuje. Za poslední roky jsme
byli svědky probíhajících imperialistických
válek v mnoha zemích světa – (chronologicky
seřazeno) v Jugoslávii, v Afghánistánu,
v Iráku, v Libyi, v Jemenu, v Sýrii a dalších
státech. Ve všech případech mocenský blok
EU-NATO-USA, jenž sponzorují největší
zbrojařské korporace na světě, si dokázal najít
»důvod« pro zahájení války a vytyčit »nepřá-
tele«, proti kterým je nutné bojovat. Jednou to
měly být »diktátorské režimy«, jindy teroris-
tické organizace Tálibán či Al-Káida, dnes
Putin. Jelikož i hlavní mainstreamová média
na Západě i u nás byly a jsou ovládány vlád-
noucí třídou bloku EU-NATO-USA, tak se
nelze divit, že jejich propaganda se vždy sna-
žila o ospravedlnění svých vojenských akcí
a o zlomení odporu veřejnosti k militarismu
a válce.

V mnohých těchto případech došlo k poruše-
ní mezinárodního práva, k jehož dodržování se
velmoci přímo zavázaly. Mezinárodní právo
by mělo sloužit k tomu, že každý stát, který je
uznáván jako členský stát OSN, má meziná-
rodně stanovené hranice, a pokud se Valné
shromáždění nerozhodne jinak, tak žádný cizí
stát by neměl zasahovat do vnitřních záležitos-
tí daného státu bez výslovného souhlasu jeho
legitimní (mezinárodně uznané) vlády.

Ačkoli za poslední dekády bylo mezinárod-
ní právo ze strany NATO směle ignorováno,
dnes ho propaganda světového hegemona pou-

žívá jako hlavní argument a mobilizační
nástroj vůči Ruské federaci, jejíž armáda se
před necelými dvěma měsíci dopustila podob-
né vojenské intervence, jakou známe z mnoha
blízkovýchodních zemí. Jen místo slov o »svo-
bodě a demokracii« se zde mluví o »denacifi-
kaci a demilitarizaci«. Normálnímu člověku je
asi jasné, že ani šíření demokracie, ani denaci-
fikaci, nelze provádět takovýmto způsobem,
a jelikož známe scénáře například z Libye, kde
slibovaná »demokracie« není ani dnes, tak si
nelze ani dělat iluze o tom, že by vojenská
operace Ruska na Ukrajině k něčemu pozitiv-

nímu vedla. Při současném rozlo-
žení sil je jasné, že i kdyby vláda
Zelenského v Kyjevě padla, tak
stejně na území Ukrajiny bude exi-
stovat nemálo povstaleckých neo-
nacistických skupin, jako je Batali-
on Azov či Pravý sektor, které
budou vždy mít podporu ze Zápa-
du a budou vést partyzánskou
válku – podobně jako USA podpo-
rovaly mudžahedíny během války
v Afghánistánu v boji proti ozbro-
jeným silám SSSR a Afghánské
demokratické republiky.

Rusko se tak ve světle propagan-
dy Západu stalo dalším ostrakizo-
vaným strašákem a hrozbou pro
»demokratický svět«, podobně
jako Spojené státy vedly kampaně
vůči islamistům (které CIA dříve
sama sponzorovala), kdy jako
záminku použili útoky na WTC
11. září 2001, a kdy poté začala
jejich známá expanze na Blízký
východ, jež si vyžádala několika-
násobně více nevinných obětí, než
tragicky zahynulo ten osudový den
v New Yorku.

Nutno dodat, že dosud byly vojenské inter-
vence vedeny proti relativně malým státům,
u kterých se vždy předpokládalo, že budou
vojensky poraženy, což se v řadě těchto přípa-
dů podařilo. Navzdory údajným tvrzením
americké diplomacie o »zbraních hromadného
ničení v Iráku«, byly oběťmi agresí vždy státy,

které nevlastnily jaderné zbraně. Kdyby tomu
tak bylo, znamenalo by to jadernou válku
a zničení lidské civilizace a všeho živého.
V takovém případě by se pak nemohl rozvíjet
ani světový kapitalismus.

Držení jaderných zbraní je pro vlády jednot-
livých světových velmocí výhodné v tom, že
od jejich získání dosud nebyly na svém vlast-
ním území napadeny jiným státem, a umožňu-
je jim to diktovat podmínky jiným. Právě pět
z těchto jaderných velmocí tvoří stálé členy
Rady bezpečnosti OSN, kteří mají právo veta.
A jelikož ani vládnoucí elity nechtějí jaderný

konflikt, tak si jako bojová pole vybírají vhod-
né působiště, kam mohou prodávat vojenskou
techniku, zbraně a munici, aniž by došlo
k jejich vlastnímu ohrožení. Po 20 let to byl
Afghánistán, odkud se nakonec Američané
loni rozhodli stáhnout proto, jelikož americký
stát zde za zbraně utrácel daleko víc peněz, než

měl z této války užitku. Tím ovšem pro ame-
rický zbrojní průmysl skončilo jeho hlavní
odbytiště.

Nyní je zde snaha o to, aby se novým Afghá-
nistánem stala Ukrajina, a právě proto je zde
tak velký tlak na údajné »solidární« posílání
zbraní Ukrajinské armádě, kdy naše vláda
z peněz daňových poplatníků platí horentní
sumy zbrojařům, kteří právě díky takovým
americkým loutkovým režimům v Evropě
zažívají zlatý věk. Právě proto jsou sabotovány
snahy o mírovou dohodu mezi Ukrajinou
a Ruskou federací – čím déle válka potrvá, tím
větší budou mít zbrojaři zisk. Právě proto je
režimem natolik propagován ukrajinský nacio-
nalismus a snaha o to, zachránit celistvost
Ukrajiny za každou cenu. Právě proto se všich-
ni snaží přesvědčit Ukrajince, aby se nikdy
nevzdali Krymu a Donbasu – i když v těchto
oblastech žije Ukrajinců jen malé procento
a obyčejným lidem je úplně jedno, komu bude
Krym nebo Donbas patřit. Už osm let zde exi-
stují samosprávy, které, i když prosazují připo-
jení k Rusku, tak mají zajisté i přes současnou
situaci stále větší podporu místních obyvatel
než Kyjevský režim. Proto je také potřeba jed-
noznačně odmítnout vnucovanou teorii, že se
jedná o nutnou obrannou válku. Od jiných
imperialistických agresí se tento konflikt liší
tím, že Ukrajinská armáda je v rozhodně lepší
situaci, než byla třeba irácká nebo libyjská
armáda během útoků na jejich země. Všichni
se tak předhánějí ve vojenské podpoře Ukraji-
ny, aby konflikt ještě více zdrželi a aby umíra-
lo ještě více lidí. Právě kvůli masivní vojenské
podpoře NATO, které se na vyzbrojování
Ukrajiny velmi aktivně podílelo už několik
posledních let, se pak tento konflikt stává
mezi-imperialistickým.

Na světě existuje několik mezinárodních
zbrojařských koncernů, z nichž právě ty s nej-

větším ziskem působí v USA a zemích NATO,
které je největším vojenským uskupením na
světě. Za zmínku rozhodně stojí například
americká firma Lockheed Martin vyrábějící
bojové letectvo, německá firma Rheinmetall,
a v neposlední řadě i »naše« zbrojovka Cze-
choslovak Group, byť nepatří k těm světově

největším. Když se podíváme na zisky těchto
firem od začátku roku 2022, tak se dá pozoro-
vat obří nárůst cen jejich akcií od vypuknutí
války na Ukrajině.

Ne všechna odvětví ekonomiky však
z války profitují. Jenže právě u zbrojařského
průmyslu je hlavní problém v tom, že když
přináší mnohem větší ekonomický zisk než
třeba potravinářství, tak má zejména u ame-
rické vlády silnější lobby. Od vypuknutí války
došlo třeba i ke zvýšení cen ropy nebo i pše-
nice. To ale kapitalisty nemusí zas až tolik trá-
pit. Jíst budou muset pracující vždy, bez ohle-
du na to, kolik korun bude stát chleba. Tedy
když zdraží pšenice, zdraží se i pečivo, a kapi-
talisté budou mít zisk pořád stejný. Pokud
zdraží ropa, zdraží se i benzín, jelikož na koni
budou dělníci asi těžko dojíždět do práce.
Vždy to budou právě a jedině pracující, kteří
budou platit zisky kapitalistům, ať už vyššími
cenami výrobků, nebo prostřednictvím daní –
kdy tyto peníze přímo daruje kapitalistům
vláda.

Závěrem nutno dodat, že se stále jasněji uka-
zuje, jak kapitalismus potřebuje ke svému
vlastnímu přežití imperialistickou válku. Podle
pravidla »rozděl a panuj« se nás neustále snaží
rozdělit do nepřátelských bloků, abychom
bojovali mezi sebou a nesjednotili se proti spo-
lečnému nepříteli. Našimi nepřáteli nejsou
Rusové ani Ukrajinci, ale protilidové vlády,
které nás chtějí využít jako potravu pro jejich
děla proti jiným pracujícím, pouze z jiného
státu. DDookkuudd ttuu bbuuddee vvllááddnnoouutt kkaappiittaalliissmmuuss,,
mmíírr mmeezzii nnáárrooddyy nniikkddyy nneebbuuddee.. Pouze socialis-
mus zahrnující vyvlastnění všech zbrojařských
firem pod kontrolu pracujících je klíčem
k poražení všech válečných štváčů světa.

AAddaamm NNAAIINNAARR,, ččlleenn KKoommuunniissttiicckkééhhoo
ssvvaazzuu mmllááddeežžee

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Vývoj cen akcií zbrojařských firem (1. = Czechoslovak Group, 2. = Lockheed Martin) od
začátku roku 2022 s vyznačeným datem začátku války. Zdroje: kurzy.cz, forbes.com.

Vývoj ceny pšenice v Kč za 1 m3 zrní od začátku roku 2022, zdroj: kurzy.cz.

CChhiinnaa DDaaiillyy



Mladý úhel pohledu 1133

Letošní velikonoční svátky přinesly i děsivý
příběh, o kterém informovala Policie České
republiky v sobotu. V bytě v Karlových Varech
byly pobodány tři malé děti. Tříleté dítě bohu-
žel zemřelo, pětileté bylo ve velmi vážném
stavu transportováno vrtulníkem do nemocnice
v Praze, dvouměsíční kojenec by pak měl být
mimo přímé ohrožení života. Policie na místě
zadržela 28letou ženu, matku dětí. Taková
informace samozřejmě spustí vlnu negativních
emocí, a tak se to v komentářích pod příspěv-
kem jen hemžilo odsuzováním pachatelky,
sprostými nadávkami apod. Co vedlo teprve
osmadvacetiletou matku k takto závažnému
zločinu, Policie v počátku vyšetřování veřej-
nosti nesdělila. Ve hře mohly být samozřejmě
drogy nebo alkohol, častým spouštěčem
podobných činů bývají také rodinné problémy.
Zdaleka nejčastější jsou ale problémy psychic-
ké. 

V případě žen krátce po porodu popisuje
medicína hned několik stavů, které mohou být
velice nebezpečné jak pro samotnou matku, tak
pro její děti. Tzv. ppooppoorrooddnníí bblluueess v různé míře
prožívá až 80 % matek. Jedná se o krátkou
a přechodnou záležitost, která netrvá déle než
dva týdny. Matka se může cítit skleslá, osamě-
lá, může prožívat pocity zlosti nebo hlubokého
smutku. Vyrovnává se i s všeobecnou předsta-
vou, že novopečená maminka musí být šťastná,
když prožívá nejkrásnější okamžik lidského
života. Tento stav obvykle zmizí bez lékař-
ských zákroků. Tím rychleji, čím větší je pod-
pora okolí. Dalším stavem je tzv. ppoozzddnníí ppooppoo--
rrooddnníí ddeepprreessee, která již postihuje pouze asi 10
% matek, je však závažnější. Matka je obvykle
vyčerpaná, dlouhodobě unavená, pesimistická
a zažívá pocity úzkosti z různých důvodů.
Časté jsou obavy, zda se dokáže správně posta-
rat o své dítě. V tomto stavu, který se může
spustit i delší dobu po porodu je už vhodné
vyhledat lékařskou pomoc, je zde totiž jisté
riziko sebevražedných tendencí. Zdaleka nejzá-
važnějším stavem je pak ppooppoorrooddnníí ppssyycchhóózzaa.
Tento stav je naštěstí velmi vzácný a objevuje
se asi v 0,1 % případů. Žena v tomto stavu zaží-
vá pocity silného rozrušení, extrémní výkyvy
nálad, výpadky paměti, poruchy soustředění,
změněné vnímání času, ztrácí kontakt s reali-
tou, často trpí bludy, zrakovými a sluchovými
halucinacemi a ztrácí schopnost pečovat o dítě.

Jako hlavní příčiny se uvádějí hormonální
změny způsobené porodem, fyzické vyčerpání
a velice silné neznámé emoce, která žena po
porodu prožívá. Pokud tento stav není zavčasu
rozpoznán okolím a odborně řešen, je velké
riziko, že matka ublíží svému dítěti nebo sobě.
K tomu pak dochází ve 4 % případů. Důležité
je ovšem vědět, že žena jedná v takovou chvíli
automaticky a svůj stav si neuvědomuje.

Zda byla poporodní psychóza spouštěčem
jednání matky z úvodu tohoto článku, zatím
nevíme. Je samozřejmě velice těžké snažit se
najít pro podobné činy pochopení. Je ovšem
zcela namístě věnovat se jejich prevenci – tedy
dobrému informování budoucích rodičů
i veřejnosti, jaké stavy se u matky mohou po
porodu vyvinout, jak je rozeznat, a především
jak je řešit. Obávám se ale, že i tento případ
povede pouze k řešení důsledků, a nikoliv pří-
čin. ((pppp))

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Po 61 letech 
embargo stále trvá

Před 61 lety, 19. dubna 1961, skončila neúspě-
chem invaze 1500 příslušníků brigády 2506, tvo-
řené kubánskými kontrarevolucionáři v exilu
a podporované Spojenými státy americkými, na
Kubu. Cílem kontrarevolucionářů bylo svrhnout
revoluční kubánskou vládu vedenou Fidelem
Castrem, která byla ustanovena v roce 1959 po
vítězství kubánských revolucionářů nad silami
diktátora generála Fulgencia Batisty a která zná-
rodnila americké podniky, jež zemi
vysávaly. Invaze započala 17.
dubna vyloděním kontrarevolucio-
nářů v zátoce Sviní. Ještě dva dny
před samotnou invazí ale americké
bombardéry B-26 Invader, vydáva-
jící se falešně za bombardéry
kubánské, zahájily bombardování
kubánských letišť. Jejich cílem bylo
vyřadit kubánská letadla z boje,
a zajistit tak bezpečné přistávání
pro kontrarevolucionáře. Bombar-
dování však nebylo zcela úspěšně,
a Kubáncům tak zůstal dostatek
letadel, aby mohli ostrov bránit.

Krátce po vylodění narazily
invazní síly na odpor kubánských
revolučních ozbrojených sil
a národní revoluční milice, jež byly
odhodlané bránit výdobytky
kubánské revoluce. Kontrarevolu-
cionáři a americká zpravodajská
služba CIA nepředpokládali, že
revoluční vláda Kuby bude schop-
na silného vzdoru, a proto je odhodlání, s jakým
kubánští revolucionáři bránili svou vlast, zasko-
čilo a nebyli na něj připraveni. Po pouhých třech
dnech tak celá operace skončila vítězstvím
Kuby. Nezopakoval se tak scénář známý z Gua-
temaly, kde se malé skupině kontrarevolucioná-
řů »díky« podpoře USA podařilo v roce 1954
svrhnout demokraticky zvoleného prezidenta
Árbenze a v zemi nastolit brutální pravicovou
diktaturu. 

Invaze v zátoce Sviní opět dokázala, že USA
nejsou ochotny nechat latinskoamerické státy
kráčet vlastní cestou a pro udržení své nadvlády

nad nimi jsou schopny pokusit se o svržení míst-
ní vlády. Potřeba kubánských revolucionářů brá-
nit se před americkým imperialismem nakonec
vedla k tzv. Kubánské krizi, kdy Sovětský svaz,
jako odpověď na americké rozmístění jaderných
hlavic v Itálii a Turecku, umístil své jaderné hla-
vice na Kubu. Krize skončila dohodou a Sověti
stáhli své jaderné zbraně z Kuby, zatímco Ameri-
čané stáhli své jaderné zbraně z Itálie a Turecka.

Historie amerického nepřátelství vůči Kubě ale
společně s kubánskou krizí neskončila a trvá
dodnes. I přesto, že Kuba nepředstavuje ohrože-
ní pro Spojené státy a přesto, že téměř všechny
státy světa vyzývají USA k ukončení embarga,
které na Kubu uvalily, USA, tradičně podporova-
né pouze Izraelem, toto učinit odmítají a dělají
nadále vše, aby Kubě bránily v jejím rozvoji.
Jako komunisté opakovaně vyjadřujeme solidari-
tu s Kubou a žádáme po USA, aby ukončily své
nepřátelské chování a embargo na Kubu.

RRoommaann ČČUUČČEELLAA
IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO 

Přes rozdílnost světonázorů a idejí se všichni
snad shodneme na tom, že cílem člověka je
vysvobození. Volnost. Rovnost. Bratrství. Čím
intenzivněji o svobodě a možné volnosti svého
bytí přemýšlím, tím více se utápím ve chmur-
ných myšlenkách. Často se přistihuji nad tkli-
vými momenty, kdy melancholicky posuzuji
všednost a šedost dnů. Výdobytkem kapitálu
a moci dnešních zbohatlíků je tzv. zahálka. Jde
o pojem, se kterým přišel norský sociolog. Ti,
kdo posedávají v kavárnách nebo se bezcílně
projíždějí v bohatých kárách, jsou ideálním
vyobrazením třídy zahálkářů. A jelikož by mě
někdo mohl nařknout z čecháčkovství a jemu
vlastní škodolibosti a závisti, tak raději dodám,
že já jsem prací posedlý. Mě by proto snad ani
zahálka nenaplňovala. Pokud ano, tak jen do
doby, než bych si nutně srovnal myšlenkový
a fyzický deficit (plynoucí z vypětí z akčních
dnů mnou momentálně provozovaných a proží-
vaných). Pak bych začal už jen krnět a degrado-
vat. A to určitě není my way. Já chci dělat velké

věci. ALE NEMŮŽU. Cítím se bezradný, neboť
podmínky žití, vzdělávání a zaměstnatelnosti
jsou natolik skličující a strukturované, že půso-
bí jako jho. Nebudu pátrat po příčinách, ale
budu se snažit popsat důsledky. Je to prostě už
tak, že vám v soukromých korporátních fir-
mách dají peněz jako želez. Ale je to na úkor
narušení vašeho soukromí, neboť vám kdokoliv,
kdo se chce přikrýt (rozuměj mít alibi), může
zavolat či vás jiným způsobem zkontaktovat.
Odpoledne po práci, večer, ve svátek, o víken-
dech. Tím jste vlastně v práci pořád. Nějaké
firmy to dokonce vyšperkovaly tak, že vám
umožní flexibilní pracovní dobu a že vlastně
ani nemusíte jezdit domů, neboť můžete odpo-
činkové chvíle trávit v různých tzv. oázách
klidu. Peníze u cizáků jsou. S živnostníky
a podnikateli je to horší. Obzvlášť s těmi český-
mi. Za svůj produktivní věk jsem toho už pár
vystřídal, takže vím, že věc, která je v korporá-
tu naprosto automatická, se pro našince podni-
katele stává noční můrou a nehorázným výdo-

bytkem pracující lůzy. Ale když se dobře
zaháčkujete, tak vám třeba i ten našinec časem
něco nasype. A do třetice naše veřejná správa.
Tam zase existuje několik paralelních paradig-
mat. Peněz na jednu stranu moc nepřibývá,
chtějí po vás neustále nějaká školení a formální
i neformální vzdělání, ale zase nejste pod jař-
mem buzerace a rychle se točících kol kapita-
lismu. Nezodpovídáte za efektivitu a procesy
všeho možného (a nesmyslného). Jste článkem
v byrokratickém soukolí. Takže je to vždycky
něco za něco. Mě ale moc mrzí fakt, že člověk
nemůže např. jednou za pět let pozici změnit,
aniž by ohrozil své živobytí či společenský sta-
tus. Mně by se líbilo, když by si člověk (než
stihne získat syndrom vyhoření) v jistých peri-
odách mohl zkusit jakoukoliv jinou práci, aniž
by cokoliv riskoval nebo ztratil. Buď by ho
oslovila natolik, že by u ní setrval na dalších X
let, anebo by se s pokoru vrátil na své místo
původní. Kolik z vás vaše vlastní zaměstnání
ničí, degraduje, ponižuje, nenaplňuje, vysává?

Kolik z vás se zhluboka nadechne, když
zaměstnání opouští? Kolik z vás musí ten úmor
a zmar denně zapíjet aspoň sklenicí alkoholu?
Kolik z vás má v neděli odpoledne deprese
z toho, že musí zase do té pakárny? Kolik z vás
miluje svoji zahrádku nebo kutilskou garáž,
neboť tam děláte něco, co má smysl? Vždyť
takovéto křižování by každého obohatilo. Noví
lidé, nové aspekty, nová prostředí, nové vlivy,
nové schopnosti a dovednosti. Tak proč to musí
být nastaveno tak hnusně sklíčeně a depresiv-
ně? Cožpak už i tak není toho stresu a nejistoty
přespříliš? Také je vám smutno, když se díváte
na staré filmy z období socialismu, ze kterých
na vás čiší TEN KLID A VYROVNANOST?
Vždyť ona degradace pramenící ze setrvávání
na stále stejných pozicích a veškerá ta honba za
něčím se očividně podepisuje i na našich politi-
cích! Takže na nich dokonale vidíme, že i ona
zahálka je scestná a nezdravá! Tak šup do
práce, holoto politická, lidu odcizená, povzne-
sená a hamižná! PPeettrr BBAARRDD

Příliš strukturalizace a schémat životu škodí

Čistky se v naší zemi konají pravi-
delně. Vždy, když vládnoucí klika

usoudí, že potřebuje občanstvo stme-
lit, nastolí otázku nepřítele, kterého je
třeba se zbavit. Například zastupitelé
rozhodli v České Lípě ve středu 16.
března o přejmenování ulic. Z Mos-
kevské se stane ulice Křížová a Ruská
bude Vilovou. Je zajímavé, že tito kon-
šelé jsou osvícení, neboť už před lety
odmítli partnerství s ruským městem
Suzdal. Zřejmě bylo moc na východ.
Partnerství udržují raději s norským
Molde.

To v Brně to vzali hákem. Rektor
Masarykovy univerzity Martin Bareš
ukončil s okamžitou platností smlou-
vy se čtyřmi ruskými univerzitami již
na konci února. Rektor té univerzity,
která omezuje svobodu projevu
a klade důraz pouze na ten správný
názor. Radní města na svém mimořád-
ném zasedání ukončili spolupráci
s Moskvou a Voroněží už 24. února.
Návrh, jednohlasně schválený pod
taktovkou ODS, jejíž ministryně obra-

ny zvažuje umístění amerických jed-
notek na území naší republiky, popu-
tuje ještě do sálu zastupitelstva města.

U toho Brna, města, jemuž se i leta-
dla vyhýbají, se na chvíli zastavme.
Město Brno spolupracuje například
s Dallasem v USA. A to hned od roku
1991. V roce 2005 se dokonce podíle-
lo na dnech Texaské kul-
tury. Připomeňme, že to
bylo v době, kdy vojska
USA, Velké Británie,
Austrálie a Polska za podpory Nizo-
zemska napadla Irák. Protiprávně, na
základě lží a v rozporu s mezinárod-
ním právem. Tam umíraly desetitisíce
lidí, páchala se nejhorší zvěrstva
a týrání civilistů ze strany vojsk USA,
ale v Brně se tančilo. Žádné irácké
vlajky nikde nevisely a žádná spolu-
práce se nevypovídala. A tihle brněn-
ští představitelé nám budou kázat
o morálce? Koneckonců v USA se
konaly v roce 2002 bez jakéhokoliv
bojkotu v Salt Lake City zimní Olym-
pijské hry. O dalších soutěžích v době

po spáchání největších zvěrstev
v Bělehradě a okolí jednotkami NATO
v čele s USA, ani nemluvě. Nikdo
z žádné soutěže žádný stát NATO
nebo sportovce USA nevyloučil. Nao-
pak v roce 2008 byl plavec Srb Milo-
rad Čavič z mistrovství Evropy vylou-
čen poté, co si přišel pro zlato za vítěz-

ství v závodě na 50 metrů motýlek
v tričku s nápisem »Kosovo je Srb-
sko«.

Takový je postoj novodobých fašis-
tů a neokolonizátorů. Myslí si, že si
můžou vše dovolit a okolní státy nebo
třetí svět jim budou sloužit. Ano, jedná
se o souboj kapitalistických center.
Výsledkem nenávisti je nárůst fašismu
v českých městech. Jsou uráženi
zahraniční studenti hovořící rusky. Co
na tom, že se jedná třeba o Arménce,
Kazachy nebo jiné. Tito se často bojí
rusky na ulici mluvit, necítí se bezpeč-

ně. Až na dlažbu ulice klesla nenávist
šířená ješitnými rektory a hloupými
politiky. Vrcholem všeho je naše zko-
rumpovaná justiční mafie zastoupená
soudy všech stupňů. Zatímco podpora
národně osvobozovacího boje proti
nejen našim okupantům je trestána.
A naši okupanti oslavováni. Tak pro

změnu ruští okupanti
šíří genocidu? To si
dělají srandu? V Iráku
invaze vojsk USA způ-

sobila milion mrtvých, převážně civi-
listů, o dalších škodách se raději neba-
vím. V Libyi zásah sil NATO měl na
svědomí nejen mrtvé ale i migrační
vlnu velkého rozsahu. Mimochodem
v rozporu s Ženevskými konvencemi
zaútočili na auto Kaddáfího a nechali
ho následně potupně zabít arabskými
hrdlořezy. Kdyby prezident Putin byl
na jejich úrovni, vlak se »státníky«
z ČR, Polska a Slovinska by do Kyje-
va možná nedojel.

Ukradené Kosovo příliš připomíná
příběh Krymu. Ale pouze z právního

hlediska. Ruská federace umožnila
odchod obyvatel od Ukrajiny demo-
kraticky, na základě referenda,
a nebombardovala u toho 78 dní žádné
z ukrajinských měst. Takže na lepidlo
proamerických loutek jen tak nesed-
nu. Ani médií typu Seznam Zpráv
a podobných. Seznam mi nejdřív na
měsíc zablokoval přístup do diskusí,
aby mi to po měsíci bezdůvodně
o další měsíc prodloužil, aby za týden,
tedy v době, kdy jsem byl blokován,
mě zablokoval trvale s tím, že trvale
porušuji jejich podmínky diskuse. Už
jsem si boxík Seznam Zpráv z nabíd-
ky Seznamu vypnul. Titíž lidé, kteří
jásali nad bouráním mezinárodního
práva a přehlíželi zvěrstva páchaná
pod vlajkou USA, se najednou budou
bít v prsa a šířit nenávist proti Rusku?
Odhalili se. Jsou to fašisté! Proti fašis-
mu je nutné se postavit všemi dostup-
nými prostředky. Pryč s fašisty a ban-
derovci!

ZZddeenněěkk MMIILLAATTAA,, zzaassttuuppiitteell MMěěssttaa
MMiilloovviiccee zzaa KKSSČČMM

Mezinárodní očista

Ze života rodičů a dětí





VYHRÁLI JSTE?
r VVÝÝHHEERRNNÍÍ JJIISSTTIINNYY –– SSppoorrttkkaa ((1155.. ttýýddeenn -- 1177.. 44..)):: II.. ttaahh:: I./jedna
24 142 887 Kč, II. /bez výhry, III./30 po 33 544 Kč, IV./2 307 po 581
Kč, V./43 435 po 102 Kč. IIII.. ttaahh:: I. a II./ bez výhry, III./23 po 43 754
Kč, IV./2257 po 594 Kč, V./39 976 po 111 Kč. ŠŠaannccee:: I. a II. /bez výhry,
III./26 po 10 000 Kč, IV./234 po 1000 Kč, V./2016 po 100 Kč, VI./21
588 po 50 Kč.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1177.. 44.. vveeččeerr)):: 6 – 17 – 19 – 22 – 24 – 26 – 33 –
38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 51 – 59 – 61 – 68 – 72 – 74 – 77. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 841 000. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 7.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((1188.. 44.. ppoolleeddnnee)):: 1 - 2 - 5 - 9 - 12 - 17 - 18 - 22 -
28 – 32 - 45 - 50 - 53 - 58 - 65 - 66 - 69 - 70 - 78 – 79. ŠŠaannccee mmiilliioonn::
755 346. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 6.
r SSPPOORRTTKKAA ((1155.. ttýýddeenn//1177.. 44..)) -- 11.. ttaahh:: 1 - 2 - 13 - 18 - 27 - 28, dod.
č. 42. IIII.. ttaahh:: 9 - 14 - 17 - 28 - 30 - 40, dod. č. 47. ŠŠaannccee:: 333 761.

((BBeezz zzáárruukkyy))

Fruhvirtová: Adrenalin a drajv mě baví

Fruhvirtová se dostala na
kurt při druhém sobotním
deblu, za stavu 2:1. Na rake-
tě měla tedy rozhodnutí.
»Jsem zklamaná a hodně mě
mrzí, že jsem to po otočce
nedokázala dotáhnout do
vítězného konce.«

Fruhvirtová prohrávala už
0:6 a 0:3, ale pak odvrátila tři

mečboly a druhý set vyhrála
poměrem 7:5. Ve třetím ale
na Britku nestačila a prohrá-
la 2:6. »Nechala jsem tam
všechno. Bohužel to nevyšlo,
ale zpětně se na to budu kou-
kat jako na obrovskou zkuše-
nost a zážitek. Věřím, že mi
to pomůže do budoucna.«

Od kapitána Petra Pály sly-
šela po dopoledním rozehrá-
ní, že půjde ve druhé dvouhře
na kurt. »Byla jsem ráda, že
jsem dostala důvěru, čehož si
vážím.« Nervozita vykonala
své. Chcete-li, začátek zápa-
su jí vůbec nevyšel, když pro-
hrála devět her za sebou.
»Nebylo příjemné, když

gamy pořád naskakovaly sou-
peřce. Říkala jsem si, že to
není na jednu bránu, i když
tak skóre vypadalo. Bojovala
jsem o každý míč až do
konce. Nevzdávala jsem to.«

Za stavu 2:5 ve druhém
setu odvrátila první mečbol,
další dva o hru později. V tu

chvíli už ukázala, proč třeba
minulý měsíc postoupila na
turnaji v Miami do osmifiná-
le. »Začala jsem do toho víc
chodit, tlačit jí.«

A na kurtu Linda ukázala
i emoce. Zatínala pěsti, zved-
la do vzduchu ruku se vzty-
čeným ukazováčkem a heco-
vala i publikum. »Mě to baví,
když je v zápasu adrenalin
a drajv. Vždycky jsem snila
o tom, hrát na velkých kur-
tech s hodně fanoušky.«

Po vyhrané druhé sadě ale
v té rozhodující rychle pro-
hrávala 0:5. Přitom znovu
měla šance, ve druhé hře
vedla 40:0 při podání soupeř-
ky, při svém pak 30:0.
»Škoda, že na začátku třetího
setu nevyšlo pár bodů na
moji stranu. Nedokázala
jsem gamy dohrávat.«

Na malém centrkurtu na
Štvanici si hodně užívala
atmosféru. »Byla neskuteč-
ná, fanoušci českého týmu
jsou známí jako jedni z nej-
lepších v našem sportu. Je
neuvěřitelné, že jsem to
mohla prožít, hnali mě
kupředu, za což jsem moc
ráda,« vyznala se mladá
tenistka. ((uuttss,, zzrr))  

Papírové smeče pro Královo Pole
VV dduubbnnuu ttrraaddiiččnněě vvrrcchhoollíí

sseezzóónnnníí ssnnaažžeenníí hhaalloovvýýcchh
mmííččoovvýýcchh ssppoorrttůů.. DDnneess ooddssttaarr--
ttuujjee ffiinnáállee žžeennsskkéé vvoolleejjbbaalloovvéé
eexxttrraalliiggyy,, kktteerréé mmáá nneeččeekkaannéé
sslloožžeenníí.. OO zzllaattoo ssee uuttkkáá
bbrrnněěnnsskkéé KKrráálloovvoo
PPoollee,, jjeemmuužž ppoo zzáákkllaadd--
nníí ččáássttii ppaattřřiillaa ddrruuhháá
ppřřííččkkaa,, ss PPrroossttěějjoovveemm,, kktteerrýý ssee
ddoo ffiinnáállee pprrooddrraall zz ppááttéé ppoozziiccee
ddlloouuhhooddoobbéé ssoouuttěěžžee.. VV sseemmiiffii--
nnáállee ppřřeekkvvaappiivvěě zzddoollaall oobbhháájj--
ccee ttiittuulluu DDuukklluu LLiibbeerreecc.. PPrrvvnníí
zzááppaass sséérriiee nnaa ttřřii vvííttěězzssttvvíí
zzaaččnnee vv 1188 hhooddiinn..

Na ženský volejbalový trůn
tak znovu usedne po čtyřech
letech buď desetinásobný
mistr Prostějov, nebo dokonce
po patnácti letech brněnský
klub, který v éře samostatné
české ligy vybojoval pět titulů.

Papírovým favoritem série
je Královo Pole, které ve třech
zápasech základní části Pros-
tějov třikrát zdolalo, aniž by
ztratilo set. 

V únoru svěřenkyně trenéra

RRiicchhaarrddaa WWiieessnneerraa triumfova-
ly v Českém poháru. »Předse-
zónní cíle jsme sice splnili
a určitě i překročili, ale moti-
vace uspět nás žene dopředu

a za titulem.«
Jeho tým se opírá

o výkony kubánské
nahrávačky Gretell

Morenové. Výborně si v sezo-
ně vedly smečařky Magdale-
na Bukovská a Simona Jelín-
ková, na bloku dominovala
slovenská reprezentantka
Tereza Hrušecká. »Zdravotně
je tým v pořádku. Jdeme do
finále v plné zbroji, ale plně si
uvědomujeme, že to bude
úplně něco jiného než
v základní části. Očekávám
tvrdou bitvu o zlato,« doplnil
Wiesner.

Výkonnostní vzestup
Prostějov skončil v loňské

sezoně až sedmý a ani letošní
páté místo po základní části
nesignalizovalo, že by se tým
zkušeného trenéra MMiirroossllaavvaa

ČČaaddyy mohl po třech letech
probojovat do finále. Během
sezony ale Hanačky posílila
po předčasném konci italské-
ho angažmá slovenská univer-
zálka Karin Šunderlíková
a z brněnských Šelem přišla
smečařka Klára Faltínová.

»Byl to pro nás výrazný fak-
tor. Po příchodu těchto hráček
nastal výkonnostní vzestup
celého týmu, který zatím vyvr-
cholil vyřazením obhájce titu-
lu Liberce.« Čada dále spoléhá
na nahrávačku Simonu Bajus-
zovou, smečařku Karolinu Fri-
čovou a libero Adélu Stavino-
hovou.

Za favorita série považuje
Čada brněnský celek, který
právě on přivedl k pěti titulům
včetně toho posledního v roce
2007. »Cítíme velkou šanci.
Holky tuhle sezonu tvrdě
odpracovaly a chceme z jejího
závěru vytlouct co nejvíc.«

Finálová série vyvrcholí nej-
později v neděli 1. května
v Brně. ((rreedd))

ČČeesskkéé tteenniissttkkyy ppoossttoouuppiillyy ddoo lliissttooppaaddoovvééhhoo ffiinnáálloo--
vvééhhoo ttuurrnnaajjee PPoohháárruu BBiilllliiee JJeeaann KKiinnggoovvéé.. VVýýbběěrr
kkaappiittáánnaa PPeettrraa PPáállyy ppoorraazziill vv kkvvaalliiffiikkaaccii nnaa aannttuuccee
pprraažžsskkéé ŠŠttvvaanniiccee BBrriittkkyy 33::22 nnaa zzááppaassyy.. RRoozzhhoodduujjííccíí

bboodd ppřřiiddaallyy vv zzáávvěěrreeččnnéé ččttyyřřhhřřee MMaarrkkééttaa VVoonnddrroouuššoovváá ss KKaarroollíí--
nnoouu MMuucchhoovvoouu ppoo vvýýhhřřee 66::11 aa 77::55 nnaadd ddvvoojjiiccíí HHaarriieett DDaarrttoovváá,,
KKaattiiee SSwwaannoovváá.. HHrrddiinnkkoouu ssee ssttaallaa ččeesskkáá jjeeddnniiččkkaa vv uuttkkáánníí VVoonndd--
rroouuššoovváá,, kktteerráá ssee ppooddíílleellaa nnaa vvššeecchh ttřřeecchh bbooddeecchh.. ŠŠaannccii aa mmoožž--
nnoosstt rroozzhhooddnnoouutt ddoossttaallaa ddeebbuuttaannttkkaa vv ssoouuttěěžžii LLiinnddaa FFrruuhhvviirrttoovváá,,
aallee DDaarrttoovvéé ppooddlleehhllaa 00::66,, 77::55 aa 22::66..

I přes prohru si svou týmovou reprezentační premiéru Linda Fruhvirtová užívala. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

Emoce u volejbalu tak trochu »chladí« síť. V případě žen se bude o víc jiskřit v očích mužů
v ochozech. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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Čeští házenkáři prohráli v odvetném
utkání play off kvalifikace mistrovství
světa v Severní Makedonii po boji 25:27
a na lednový šampionát nepostoupili.
Úvodní vzájemný zápas ve Zlíně skon-
čil remízou 24:24. Reprezentanti prak-
ticky celé utkání ve Skopji dotahovali,
v závěru jim nepomohlo ani několik
výborných zákroků brankáře Tomáše
Mrkvy (na snímku). Český tým nedoká-
zal Severní Makedonii oplatit vyřazení
v play off před šesti lety. Národní celek
znovu protáhne čekání na účast na svě-
tovém šampionátu, kde se naposledy
představil v roce 2015 v Kataru. Španěl-
skému trenérovi Xavieru Sabatému tak
nevyšly premiérové zápasy na lavičce
české reprezentace, na které usedl po
lednovém Euru. SSeevveerrnníí MMaakkeeddoonniiee --
ČČeesskkoo 2277::2255 (14:12). SSeessttaavvaa aa bbrraannkkyy
ČČRR:: Mrkva, Mizera - Hrstka 5, Piroch 5,
Choleva, Kašpárek 2, Babák 4, Číp 1,
Petrovský 1, Vančo, Havran, Klíma 1,
V. Patzel 4, Užek 1, Zeman 1, Franc.
SSeeddmmiimmeettrroovvéé hhooddyy: 6/5 - 3/3. VVyylloouuččee--
nníí:: 5:3. DDiivvááccii:: 6963 (vyprodáno).

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

DNES NA ČT SPORT
0088..1100 Panorama 0088..4455 BBV po 25 letech 0088..5555 Hokej: Play off

TELH/Třinec – Sparta. Z 1100..5500 Fotbal: Evropská a Konferenční liga
UEFA 1111..4400 Olympijský magazín 1111..5555 Cyklotoulky 1122..0055 Panorama
1122..2255 Zprávy 1122..5555 Basketbal: NBL/Opava – USK. Z 1144..3355 Atletika: M
ČR v půlmaratonu. Z 1155..1100 Fotbal: Dohráno 1166..1155 Fotbal po našem
1166..3300 Hokej: Play off/Třinec - Sparta. PP 2200..1100 Basketbal: Renomia Žen-
ská basketbalová liga. PP 2222..3355 Zprávy 

DÁT DŮVĚRU ŠESTNÁCTILETÉ HRÁČCE JE
RISKANTNÍ, ALE TAKÉ SPORTOVNÍ, A HLAVNĚ

LIDSKÉ. JE JASNÉ, ŽE FRUHVIRTOVÁ NA
KAPITÁNA PÁLU NIKDY NEZAPOMENE.

EXTRA CHANCE
Hokejisté Kladna porazili v úvodním utkání

baráže o extraligu Jihlavu po dramatickém prů-
běhu 6:4. Vítězný gól Rytířů, kteří hráli soutěž-
ní zápas po 40 dnech, vstřelil v přesilovce v 55.
minutě za stavu 4:4 útočník Adam Kubík.
Druhý duel série na čtyři vítězství se odehrál
včera večer opět v Chomutově (po uzávěrce).
Vítěz barážové série bude znám nejdříve
v pátek 22. dubna, nejpozději týden poté.

DEVÁTÝ KOV
Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David

Schweiner v brazilské Itapemě třetí titul na
světovém okruhu nevybojovali. Ve finále tur-
naje Pro Tour druhé kategorie Challenge pro-
hráli s domácí dvojicí André, George, kteří
ovládli soutěž na pláži Meia Praia stejně jako
loni. Perušič a Schweiner získali devátou
medaili z okruhu FIVB, z toho šestou stříbr-
nou. Dále mají dvě zlaté a jeden bronz.

MASARYKŮV POHÁR
Sezónní vrchol rozehráli včera večer úvod-

ním zápasem v Třinci finalisté TELH.
V bitvě o Masarykův pohár zkřížili hokejky
poprvé domácí Oceláři a Sparty (po uzávěr-
ce). Oceláři jsou ve finále již počtvrté za
sebou a mohou zkompletovat zlatý hattrick,
Sparta se do boje o zlato prodrala po šesti
letech. Druhý finálový duel se odehraje rov-
něž v Třinci dnes.

ČESKÁ BITVA
Tenisové hvězdy Petra Kvitová a Karolí-

na Plíšková se spolu utkají v prvním kole
antukového turnaje ve Stuttgartu. Bývalé
vítězky stuttgartského turnaje Kvitová
s Plíškovou na sebe narazí po více než
třech letech. Vzájemnou bilanci na okruhu
WTA vede v poměru 3:1 Kvitová, která
také vyhrála jejich jediné utkání na antuce
v Madridu před čtyřmi roky.

KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽENSKÝCH DRUŽSTEV
Favorizované týmy Spojených států amerických a Kanady jako poslední postoupily z kvalifi-

kace na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Američanky během emotivních dvou dnů
porazily v Asheville v Severní Karolíně Ukrajinky díky závěrečné čtyřhře, Kanaďanky naopak
vyhrály všechny čtyři zápasy proti Lotyšsku. PPBBJJKK:: Polsko - Rumunsko 4:0, Kazachstán -
Německo 3:1, Itálie - Francie 3:1, Nizozemsko - Španělsko 0:4.



Slavistky deklasovaly v 2. kole ligové nad-
stavby 4:0 Spartu a jsou krůček od mistrovské-
ho titulu. Aktuálně mají čtyři kola před koncem
v čele tabulky před pražským rivalem náskok
devíti bodů.

Brno prohrálo ve šlágru 24. kola druhé
ligy na hřišti sparťanské zálohy 0:1. Zbrojovka
i tak drží pohodlný náskok v čele tabulky 
o 14 bodů. Pražané se dotáhli o skóre na dru-
hou Vlašim. 

FNL: Žižkov - Třinec 2:2, Táborsko - Jihlava
1:1, Varnsdorf - Chrudim 1:2, Líšeň - Opava
1:1, Prostějov - Dukla 2:1, Příbram - Vlašim
2:1, Ústí - Vyškov 1:1.

Real Madrid ve šlágru 32. kola španělské
ligy na hřišti Sevilly smazal dvougólové polo-
časové manko a po velkém obratu zvítězil 3:2.
Vítěznou trefu dal ve druhé minutě nastavení
ligový snajpr Karim Benzema. 

Hráči Chelsea porazili v semifinále Anglické-
ho poháru 2:0 Crystal Palace a potřetí v řadě postou-
pili do finále. O trofej se utkají s Liverpoolem, který
zdolal 3:2 ligového lídra Manchester City.

Český záložník Tomáš Souček vstřelil
v 33. kole anglické ligy pátý gól v sezoně
a zařídil West Hamu alespoň bod za domácí
remízu 1:1 s Burnley. Spoluhráči Vladimír
Coufal a Alex Král zůstali na lavičce. 

Zlatí aspiranti bez »chyby«

Týmy na 7. – 10. místě mají
před sebou zápasy o speciální
finanční prémii. Atraktivní
bude pochopitelně boj
o záchranu. Na šesti už daných
stadiónech pochopitelně horeč-
ně kalkulují.

Čekalo se, jak si povedou
slávisté v Jablonci po poháro-
vém vyřazení.

Pražané to zvládli tříbodově.
Slavii poslal v Jablonci do
vedení Ivan Schranz po chybě
brankáře Jana Hanuše a v 84.
minutě přidal po dalším zavá-
hání domácí defenzivy pojistku
Stanislav Tecl. O tři minuty
později už jen snížil střídající
Jan Krob. 

Trenér Jablonce PPeettrr RRaaddaa
měl jasno. »Chyba brankáře
Hanuše nás srazila, inkasovali
jsme úplně zbytečný gól.
Chtěli jsme být trpěliví, jenže
bohužel jsme inkasovali
podruhé opět po chybě. Pro-
hráli jsme, mrzí nás to, protože
jsme bojovali a hráli nadoraz.
Připravili jsme se dobře, ale
rozhodly fatální hrubky gól-
mana.«

Povinný zisk tří bodů vypíchl
JJiinnddřřiicchh TTrrppiiššoovvsskkýý.. »Vyhráli
jsme a jsme spokojeni. Jsou to
pro nás důležité body. Byli
jsme tu bez několika hráčů,
absencí jsme měli dost. Jsem
rád za obětavost hráčů, Jablo-
nec je nepříjemný soupeř. Oba
naši rivalové tu ztratili.
Fotbal ale spíš plakal. Uhráli
jsme to, je to udolované
a vybojované vítězství.« 

Trenérská premiéra
Plzeň zvítězila po třech remí-

zách za sebou. V 31. minutě
otevřel skóre Jhon Mosquera,
po hodině srovnal vlastním
gólem Milan Havel, ale krátce
nato Viktorii vrátil vedení Pavel
Bucha. Na lavičce Baníku
nevyšla premiéra trenérovi
TToommááššii GGaalláásskkoovvii,, který
v týdnu nahradil odvolaného
Ondřeje Smetanu. »Když
v Plzni uděláme dvě individu-
ální chyby, tak nemůžeme
pomýšlet na vítězství. A to se
nám stalo. Hlavně jsem ale
spokojený s výkonem mužstva,
že ukázalo jinou tvář než
s Hradcem doma.«

Plzeňský trenér MMiicchhaall BBíílleekk
měl výtku k produktivitě.
»Myslím, že jsme sehráli dobré
utkání. Dobře jsme kombino-
vali, drželi míč. Hráli jsme
pozorně vzadu, soupeře jsme
do ničeho nepustili. Jediná tro-
šku chybička je v tom, že na
šance, které jsme si vytvořili,
jsme nebyli tolik produktivní.«

První ze tří
Souboj Sparty a Slovácka,

kteří se znovu utkají v nadstav-
bové skupině a 4. května i ve
finále domácího poháru, stře-
lecky otevřel Dávid Hancko.
V závěru poločasu srovnal
Daniel Holzer, ale Bořek Doč-
kal vzápětí vrátil Letenským
vedení. Pojistku přidal ve druhé
půli jubilant Adam Hložek,

jenž ve věku 19 let, osmi měsí-
ců a 23 dnů nastoupil do 100.
zápasu v lize, což se před ním
nikomu v historii samostatné
ligy nepovedlo.

Trenér Sparty PPaavveell VVrrbbaa
vyzdvihl ve svém hodnocení
oba týmy. »Zápas byl hodně
atraktivní. Obě mužstva víc
myslela na útočnou fázi než na
defenzivu. Kdyby zápas skon-
čil 6:6, tak by se ani nikdo
nedivil, protože šancí na obou
stranách bylo tolik a řekl bych,
že dokonce stoprocentních,
které se v zápase málokdy vidí.
Pro diváka to byl zajímavý
zápas. My jsme byli ti šťastněj-
ší, kteří vstřelili víc branek než
Slovácko.«

Jeho protějšek MMaarrttiinn SSvvěěddííkk
litoval neproměněných šancí.

»Vytvořili jsme si v prvním
poločase dvě šance. Mohli
jsme jít i do vedení. Ve druhém
poločase, když se nám nepove-
dl nějaký útok, Sparta pracova-
la dobře v brejkových situa-
cích, měla otevřenější prostor,
navýšila pak vedení, sebevědo-
mí jí vzrostlo. Pak už je samo-
zřejmě těžké s nimi hrát. Tím,
že jsme udělali tolik chyb,
jsme zaslouženě prohráli.«

((uuttss,, zzrr))

Gól - negól? I takové se počítají!
OOffeennzziivvnníí uunniivveerrzzááll AAddaamm

HHlloožžeekk ppřřeeppssaall vv uuttkkáánníí 2299..
kkoollaa pprroottii SSlloovváácckkuu hhiissttoorriiii
ssaammoossttaattnnéé pprrvvnníí ffoottbbaalloovvéé
lliiggyy.. JJaakkoo nneejjmmllaaddššíí hhrrááčč
nnaassttoouuppiill ddoo 110000.. zzááppaassuu vv nneejj--
vvyyššššíí ssoouuttěěžžii.. JJuubbiilleejjnníí ssttaarrtt
nnaavvíícc oozzddoobbiill bbrraannkkoouu,, kktteerroouu
zzppeeččeettiill vvýýhhrruu PPrraažžaannůů 33::11..
VVyyssllyyššeell ttaakk ssppoolluuhhrrááččee,, kktteeřříí
mmuu ppřřeedd dduueelleemm řřííkkaallii,, žžee bbyy
rreekkoorrddnníímmuu zzááppiissuu sslluuššeell ggóóll.. 

»Jasně, že jsem si utkání
užil, byl to 100. zápas. Z cere-
moniálu před zápasem, při

němž jsem dostal dres, jsem
byl nadšený. Byla skvělá
atmosféra, hodně lidí (14 000).
Hlavně, že jsme to zvládli za
tři body.«

Hráči Sparty se po gólové
přetahované v úvodním poloča-
su nakonec při odchodu do

šaten usmívali. »Gól nám
hodně pomohl, šli jsme do
kabiny za stavu 2:1. Bylo by to
něco jiného, kdybychom hráli
1:1 v poločase. Pak by zápas
byl otevřenější, takhle jsme
vedli o gól a věděli jsme, že
když přidáme třetí, položí se.
Taky že ano.«

Mezi střelce se oslavenec
zapsal v 72. minutě. Hancko
prodloužil hlavou před branku
Dočkalův centr z rohu a Hlo-
žek se z bezprostřední blízkos-
ti nemýlil. »Všichni kluci

z týmu mi říkali, že by tomu
utkání slušel gól. Věřil jsem,
že tam něco padne. Sice to byl
takový gól negól, ale i takové
se počítají. Jsem za něj rád.«

V ligové sezoně se trefil
poosmé, celkem v nejvyšší
soutěži vstřelil 33 gólů. »Tre-

néři na něho byli hodní, když
ho stavěli v tolika letech (19),
že už má 100 startů. Teď
vážně. Ukazuje to jeho výji-
mečnost. Je to hráč, kterých
v Česku není hodně. Hlavně to
potvrzuje v zápasech. Všichni
mu věříme, že je schopen
mužstvu pomoct. Je to hráč, na
kterém stavíme a který je ak-
tuálně pro Spartu strašně důle-
žitý,« okomentoval Hložkovu
pozici trenér PPaavveell VVrrbbaa..

Poslední 30. kolo základní
části odehraje Sparta zítra
v Olomouci, už nyní má však
jistotu, že do nadstavby půjde
ze třetí pozice. Se Slavií
i s Plzní se tak utká venku. »Je
to trošičku komplikace, že se
Slavií a s Plzní budeme hrát
venku. Bude to těžké, ale mys-
lím si, že šance (na titul) je
velká. Po třech letech jsme
snad nejblíž, co jsem tady ve
Spartě. Určitě po tom půjdeme
a pokusíme se o double,«
dodal bojovně Hložek.

((uuttss,, zzrr))  

BBoojj oo lliiggoovvýý ttiittuull ssee ppoo 2299.. kkoollee pprroo žžááddnnýý zzee ttřříí kklluubbůů,, kktteerréé
jjssoouu vvee hhřřee,, nneekkoommpplliikkuujjee.. SSllaavviiaa vveeddee oo bboodd ppřřeedd PPllzznníí aa oo ččttyyřřii
ppřřeedd lleetteennsskkýýmm rriivvaalleemm.. OO ddeeffiinniittnníí ppooddoobběě nnaaddssttaavvbboovvéé ddoohhrryy
rroozzhhooddnnee zzííttřřeejjššíí 3300.. kkoolloo.. VVee sskkuuppiinněě oo ttiittuull jjee jjaassnnéé,, žžee ttřřeettíí
sskkoonnččíí SSppaarrttaa.. PPookkuudd ssii pprrvvnníí mmííssttoo uuddrržžíí SSllaavviiaa,, vvyyvvrrcchhoollíí sseezzoo--
nnaa ddeerrbbyy pprraažžsskkýýcchh SS vv EEddeennuu.. 

Adam Hložek si svůj historický zápis bude podle všeho užívat hodně dlouho. FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM l LETEM FOTBALOVÝM SVĚTEM
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SLOVA TRENÉRA VRBY NA ADRESU MLADÉHO
HLOŽKA HOVOŘÍ ZA VŠE. »JE TO HRÁČ,

KTERÝCH V ČESKU NENÍ HODNĚ. 
HLAVNĚ TO POTVRZUJE V ZÁPASECH.«

Hradec - Olomouc 3:0 
BBrraannkkyy:: 60. a 78. Vašulín, 38.

Mejdr. RRoozzhhooddččíí:: Černý - Nádvorník,
Líkař. ŽŽKK:: Mejdr, Vlkanova, Novotný
- Slavíček. PPoollooččaass:: 1:0. DDiivvááccii:: 670.

HHrraaddeecc:: Vízek - Klíma, Král, Leibl
- Mejdr, Rada (62. Kodeš), Kučera
(89. Soukeník), Vlkanova, Novotný -
Vašulín, Kubala (86. Prekop). 

OOlloommoouucc:: Macík - Slavíček (75.
Hadaš), Hubník, Jemelka, Vepřek (66.
Vaněček) - Greššák (46. González),
Breite - Navrátil (60. Beneš), Růsek,
Zifčák (46. Zmrzlý) - Chytil. 

Pardubice - Teplice 2:0 
BBrraannkkyy:: 33. Jeřábek, 74. Kostka.

Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečen-
ka - Kocourek (video). ŽŽKK:: Vacek -
Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. PPoollooččaass::
1:0. DDiivvááccii:: 897.

PPaarrdduubbiiccee:: Markovič - Kostka,
Čihák, Hranáč, Cadu - Patrák, Vacek
(68. Červa), Jeřábek, Solil, Rezek (46.
Huf, 80. Matějka) - Černý (82.
Mareš). 

TTeepplliiccee:: Grigar - Vondrášek, Kuče-
ra, Hasil - Hyčka (67. Boljevič), Tru-
bač, Vobecký (67. Ledecký), Prošek
(53. Kodad), Fortelný (73. Žitný) -
Žák, Sejk (73. Succar). 

Budějovice - 
Bohemians 2:1 

BBrraannkkyy:: 39. Van Buren, 64. Skova-
jsa - 20. Květ z pen. RRoozzhhooddččíí:: Zelin-
ka - Podaný, Pfeifer. ŽŽKK:: Valenta,
Hora - Vondra. PPoollooččaass:: 1:1. DDiivvááccii::
4113.

ČČ.. BBuudděějjoovviiccee:: Šípoš - Čolič, Krá-
lik, Havel, Skovajsa - Valenta, Čavoš
(77. Hora) - Van Buren, Škoda (81.
Hais), Brandner (81. Penner) - Mihá-
lik (90. Novák). 

BBoohheemmiiaannss:: Valeš - Dostál, Křapka,

Vondra, Hašek - Jindřišek, Mareček
(65. Köstl) - Fulnek (73. Kovařík),
Hronek (65. Vaníček), Květ (56. Chra-
mosta) - Bartek (56. Beran). 

Jablonec - Slavia 1:2
BBrraannkkyy:: 87. Krob - 31. Schranz, 84.

Tecl. RRoozzhhooddččíí:: Hocek - Kubr, Šimá-
ček - Franěk (video). ŽŽKK:: Černák,
Pilař, Silný, Martinec, Krob - Fila,
Tecl, Kolář. PPoollooččaass:: 0:1. DDiivvááccii::
4056.

JJaabblloonneecc:: Hanuš - Surzyn, Marti-
nec, Kubista, Zelený (74. Krob) -
Hübschman (73. Považanec) - Čer-
nák, Kratochvíl, Houska, Pilař (74.
Kadlec) - Ikaunieks (57. Silný). 

SSllaavviiaa:: Kolář - Bah, Kúdela, Kača-
raba, Jurásek - Hromada (87. Ševčík),
Traoré (87. Oscar) - Schranz, Fila (55.
Talovjerov), Plavšič (55. Olayinka) -
Tecl. 

Zlín - Boleslav 1:2
BBrraannkkyy:: 82. Reiter - 21. Douděra,

51. Ladra. RRoozzhhooddččíí:: Radina - Vod-
rážka, Antoníček. ŽŽKK:: Procházka,
Vraštil, Hrubý - Dancák, Smrž, Kara-
fiát. PPoollooččaass:: 0:1. DDiivvááccii: 2477.

ZZllíínn:: Rakovan - Cedidla, Vraštil,
Procházka, Matejov (79. Simerský) -
Conde - Dramé (79. Jawo), Hrubý,
Janetzký, Fillo (61. Reiter) - Fantiš
(61. Čanturišvili). M. Boleslav: Šeda -
Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž -
Douděra (81. Sladký), Matějovský,
Dancák (68. Hlavatý), Ewerton
(90.+1 Skalák) - Ladra (68. Škoda). 

Liberec - Karviná 2:1 
BBrraannkkyy:: 32. Rabušic z pen., 60.

Koscelník - 12. Ndiaye. RRoozzhhooddččíí::
Petřík - Leška, Vyhnanovský. ŽŽKK::
Ghali, Gebre Selassie, Havelka - Svo-
boda. PPoollooččaass:: 1:1. DDiivvááccii:: 1521.

LLiibbeerreecc:: Vliegen - Gebre Selassie,

Purzitidis, Mikula - Koscelník, Tiéhi,
Frýdek (80. Stoch), Havelka (80.
Michal), Ghali (63. Hilál) - Rondič
(72. Matoušek), Rabušic (63. Višin-
ský). 

KKaarrvviinnáá:: Bajza - Mikuš, Dramé,
Buchta, Šehič - Zorvan (83. Chvěja),
Ndiaye (72. Túlio), Qose (66. Sinjav-
skij), Jursa, Bartošák (83. Holík) -
Papadopulos (66. Svoboda). 

Plzeň - Ostrava 2:1
BBrraannkkyy:: 31. Mosquera, 65. Bucha -

62. vlastní Havel. RRoozzhhooddččíí:: Berka -
Kříž, Váňa - Ondráš (video). ŽŽKK:: Řez-
ník - Takács, Pokorný, Jaroň. PPoollooččaass::
1:0. DDiivvááccii:: 10 726.

PPllzzeeňň:: Staněk - Řezník, Santos,
Hejda, Havel - Bucha, Kalvach -
Kopic (86. Šulc), Sýkora (69. Chorý),
Mosquera (90.+2 Holík) - Beauguel
(86. Čermák). Trenér: Bílek.

OOssttrraavvaa:: Laštůvka - Ndefe, Pokor-
ný, Takács (75. Chlumecký), Fleišman
- Jaroň (67. Falta), Kaloč, Kuzmano-
vič (67. Budínský), Boula (71. Šín),
Buchta - Klíma (75. Smékal). 

Sparta - Slovácko 3:1
BBrraannkkyy:: 33. Hancko, 43. Dočkal,

72. Hložek - 42. Holzer. RRoozzhhooddččíí::
Szikszay - Hájek, Caletka - Štěrba
(video). ŽŽKK:: Pavelka, Hancko - Sadí-
lek, Divíšek. PPoollooččaass:: 2:1. DDiivvááccii:: 14
235.

SSppaarrttaa:: Heča - Sáček, Vitík, Hanc-
ko, Ladislav Krejčí I - Pešek (65.
Haraslín), Pavelka (88. Souček), Ladi-
slav Krejčí II, Dočkal (76. Karabec),
Hložek (88. Minčev) - Čvančara (76.
Pulkrab). 

SSlloovváácckkoo: Nguyen - Tomič (73.
Reinberk), Hofmann, Šimko, Kalabiš-
ka (83. Juroška) - Havlík, Ljovin (59.
Cicilia) - Petržela (59. Kohút), Sadí-
lek, Holzer (83. Divíšek) - Jurečka.

ZRCADLO FORTUNA:LIGY – 29. KOLO

Nádherná představa pro všechny fanoušky sportu. Sezona zakončená v Edenu soubojem nesmiři-
telných rivalů, které by rozhodovalo o titulu. Co říkáte?!  FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

HHeerrnníí ssyyssttéémm sskkuuppiinnyy oo ttiittuull aa oo zzáácchhrraannuu:: Jednokolově, každý
s každým. Body získané v základní skupině se započítávají.

Týmy 1. - 3. místě hrají na domácím trávníku tři zápasy, na 4. – 6.
místě hrají doma dva duely. Stejným systémem se hraje na konci
tabulky. Do FNL sestupuje poslední celek. Týmy na 14. a 15 místě
čeká baráž.

1. Slavia 29 22 4 3 68:19 70
2. Plzeň 29 21 6 2 51:19 69
3. Sparta 29 20 6 3 65:30 66
4. Slovácko 29 17 5 7 48:30 56
5. Ostrava 29 13 9 7 53:39 48
6. Hradec 29 9 12 8 37:39 39
7. Boleslav 29 11 5 13 45:46 38
8. Liberec 29 10 7 12 29:36 37
9. Budějovice 29 9 9 11 39:44 36

10. Olomouc 29 8 10 11 37:37 34
11. Zlín 29 8 6 15 36:50 30
12. Jablonec 29 4 14 11 22:44 26
13. Bohemians 29 6 7 16 33:55 25
14. Teplice 29 7 3 19 27:48 24
15. Pardubice 29 5 9 15 33:64 24
16. Karviná 29 2 8 19 27:50 14

FFLL 3300.. kkoolloo - středa 20.
dubna: 18.00/Bohemians -
Hradec, Olomouc - Sparta,
Boleslav - Plzeň, Teplice -
Budějovice, Karviná - Pardu-
bice, Slavia - Zlín, Ostrava -
Jablonec, Slovácko - Liberec.


