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Vládní žádost po téměř devítihodino-
vé diskusi podpořilo 82 poslanců ODS,
STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.
Zákonodárci z řad ANO a SPD byli
proti.

Podle senátní ústavní komise žádost
vlády není v souladu s ústavním záko-
nem o bezpečnosti ČR. »Odůvodnitel-
né je prodloužit nouzový stav vždy
pouze o 30 dnů,« uvedl předseda komi-
se ZZddeenněěkk HHrraabbaa (STAN). Místopřed-
seda komise MMiicchhaaeell CCaannoovv (SLK)
dodal, že z ústavního zákona o bezpeč-
nosti »jednoznačně vyplývá« možnost
Sněmovny prodloužit nouzový stav jen
o 30 dnů. V opačném případě by vláda
mohla v krajním případě žádat o pro-
dloužení nouzového stavu i o několik
let, uvedl Canov. Podle něj by bylo
dobré, aby Sněmovna vzala stanovisko
komise v úvahu. To se ale nestalo.

Podle předsedy poslanců ODS
MMaarrkkaa BBeennddyy nemá senátní ústavní
komise autoritativní výklad ústavního
zákona o bezpečnosti. To podle něj pří-
sluší jen Ústavnímu soudu.

»Je to postoj senátní komise pro
ústavu, s kterým se neztotožňuji.
V ústavním zákoně o bezpečnosti ČR
nic takového není. Žádnou časovou
limitaci nestanoví,« uvedl předseda
klubu KDU-ČSL MMaarreekk VVýýbboorrnnýý.

Vicepremiér a ministr vnitra VVíítt
RRaakkuuššaann (STAN) při zdůvodnění vlád-
ní žádosti uvedl, že prodloužení nouzo-
vého stavu až do konce letošního květ-
na kvůli pomoci uprchlíkům z Ukraji-
ny je nutné, neboť jejich počet během
nadcházejících dvou měsíců pravděpo-
dobně neklesne. Nouzový stav podle
něj umožní operativně a cíleně se
postarat o ukrajinské běžence. »Žádost

o prodloužení nouzového stavu o dva
měsíce je možná neobvyklá. Pro vládu
a všechny policisty, hasiče i hejtmany,
kteří v tomto režimu už dva měsíce
pracují, je ovšem nezbytná,« prohlásil
Rakušan. 

Uvedl, že kvůli konfliktu na Ukraji-
ně muselo své domovy opustit už zhru-
ba deset milionů lidí, z nichž 3,9 milio-
nu odešlo za hranice. V České republi-
ce dosud dostalo dočasnou ochranu
podle Rakušana na 236 000 ukrajin-
ských uprchlíků. »Na počet obyvatel
jsme jednou z těch nejpostiženějších
zemí. Zažíváme největší evropskou
migrační vlnu od druhé světové
války,« uvedl ministr. »Dostáváme se
na hranu našich kapacit, potřebujeme
podporu dalších států EU,« dodal. 

Rakušan také informoval o tom, že
se změnila struktura uprchlíků. V prv-
ních dnech do ČR přišli z Ukrajiny
zejména lidé, kteří se o sebe dokázali
postarat sami nebo s pomocí svých
rodin. Nyní 70 procent utečenců nemá
nic a je odkázáno na pomoc státu. 

Ve stavu nouze je řada
českých občanů

Opoziční hnutí ANO i SPD už před
jednáním Sněmovny uvedla, že žádost
vlády nepodpoří. Také jim vadila přede-
vším délka prodloužení nouzového
stavu o více než 30 dní. Předsedkyně
poslanců ANO AAlleennaa SScchhiilllleerroovváá řekla,
že poslanci hnutí jsou ochotní hlasovat
pro 30 dnů navíc. Za hrubou chybu

označila to, že koalice nedbá na postoje
opozice. »Hnutí ANO je nejsilnějším
klubem ve Sněmovně a prodloužení
nouzového i našimi hlasy by byl velký
vzkaz do rozdělené společnosti. Nemů-
žeme dát vládě bianco šek na téměř dva
měsíce,« uvedla Schillerová.

Předseda SPD TToommiioo OOkkaammuurraa
označil prodloužení stavu nouze o více
než 30 dnů za nelegální. Zopakoval, že
stav nouze umožňuje nařizovat hotelié-
rům a osobám poskytujícím ubytovací
služby, aby poskytovali své kapacity
uprchlíkům, a též vládě nakupovat bez
výběrového řízení. Veškerá opatření lze
podle něj řešit prostřednictvím krizové
legislativy.

Okamura kritizoval Fialovu vládu,
která podle něj zcela zapomněla na

české občany. »Ve stavu nouze je řada
českých občanů,« řekl. Poukázal při-
tom na zdražování energií či pohon-
ných hmot. Kabinet podle něj české
obyvatele přehlíží. »Vláda se chová
k cizím jako k našim a k našim jako
k cizím,« prohlásil. Pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny je podle předsedy SPD

správná, ale jen přiměřená a na nezbyt-
ně dlouhou dobu.

Rovněž Schillerová očekávala, že
kabinet v souvislosti s uprchlickou
krizí představí plány pro školství, zdra-
votnictví, bydlení, trh práce, sociální
věci či finance. Žádná strategie ale
podle ní zřejmě neexistuje. Ohradila se
také proti tvrzením koaličních politiků,
že opozice výzvami k pomoci českým
obyvatelům kvůli zdražování staví spo-
lečnost proti běžencům. »Musíme
pomáhat ukrajinským uprchlíkům
a musíme pomáhat i českým obča-
nům,« zdůraznila.

Okamurův projev vyvolal řadu reak-
cí od koaličních poslanců. »Ten, kdo
rozdmychává závist, ten je opravdu
nestoudným člověkem,« prohlásila
místopředsedkyně Sněmovny VVěěrraa
KKoovváářřoovváá (STAN). »Zažili jsme tady
hodinu hnoje z chléva pana předsedy
SPD,« řekl předseda klubu KDU-ČSL
MMaarreekk VVýýbboorrnnýý. Šéf klubu STAN
JJoosseeff CCooggaann některá Okamurova vyjá-
dření ke konfliktu na Ukrajině označil
za vyjádření »páté kolony, zrádce, při-
sluhovače a kolaboranta«. 

Okamura označil jejich vystoupení
za »kýbl splašků«. Lidovce a TOP 09
obvinil z toho, že jsou kolaboranti, což
zdůvodňoval jejich kontakty se zástup-
ci sudetských Němců.

Nouzový stav platí v ČR kvůli
migrační vlně z Ukrajiny od pátku 
4. března. ((jjaadd))
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Kyjev navrhl záruky vedoucí k neutralitě

Pro koho je nouzový stav tak důležitý? Jsou lavice ve Sněmovně při rozpravě k návrhu na vyslovení souhlasu s pro-
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Posun při jednání byl včera
podle ukrajinské delegace
dostatečný k tomu, aby se Putin
setkal se svým ukrajinským pro-
tějškem Volodymyrem Zelen-
ským. Podle ruské delegace je
setkání na nejvyšší úrovni
možné pouze v případě, že

ministerstva zahraničí obou
zemí stvrdí dohodu.

»Své území neposkytneme
cizím vojenským základnám,
stejně jako na svém území
nerozmístíme vojenské kontin-
genty a nebudeme vstupovat do
vojensko-politických aliancí,«
uvedl vyjednavač OOlleekkssaannddrr
ČČaallyyjj k ukrajinské neutralitě.
Návrhy Kyjeva by rovněž zahr-
novaly patnáctileté konzultační
období o statusu Krymu
a mohly by vstoupit v platnost
pouze v případě úplného přímě-
ří, řekli vyjednavači v Istanbulu.
Jakoukoliv dohodu také musí
schválit Ukrajinci v referendu.
Jedná se o dosud nejpodrobněj-
ší a nejkonkrétnější návrhy,
které Ukrajina ohledně dohody
s Ruskem zveřejnila. Garanty

navrhovaného bezpečnostního
systému by se mohly stát Pol-
sko, Izrael, Turecko a Kanada,
uvedli Ukrajinci. Jednání obou
týmů v paláci Dolmabahće na
evropském břehu Bosporu trva-
la čtyři hodiny. Šlo o první
osobní setkání delegací od 
7. března, od té doby pořádaly
jenom videokonference. 

Setkání zahájil proslovem
turecký prezident Recep Tayyip

Erdogan. Vyzval podle ČTK
vyjednavače k dojednání přímě-
ří a řekl, že Ankara je připrave-
na uspořádat schůzku preziden-

tů obou zemí. »Konzultace
s ukrajinskou stranou pokračují.
Doufám, že za několik hodin
přijdeme s nějakým prohláše-
ním o výsledcích,« uvedl před
schůzkou šéf ruské delegace
VVllaaddiimmiirr MMeeddiinnsskkiijj. Rozhovorů
se podle Kremlu neoficiálně
účastnil i ruský miliardář
Roman Abramovič, který se do
vyjednávání mezi Moskvou
a Kyjevem zapojil už dříve.
Podle nedávných informací se
u Abramoviče a dalších dvou
účastníků jednání Moskva -
Kyjev v březnu projevily pří-
znaky otravy. Mluvčí Kremlu
Dmitrij Peskov včera podobné
zprávy odmítl, nejsou pravdivé
a jsou součástí »informační
války«. ((aavvaa))
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Najednou nevadí…
Kdo tak brojil proti »nouzáku« za Babiše?

Dnes s přílohou 
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VČERA POPRVÉ SI DELEGA-
CE POCHVALOVALY POSUN
V ROZHOVORECH A KON-

STRUKTIVNÍ JEDNÁNÍ.

MÁ PRAVDU KOALIČNÍ VĚTŠINA V SENÁ-
TU NEBO VE SNĚMOVNĚ? PODLE SENÁT,

ŽÁDOST NENÍ V SOULADU S ÚSTAVNÍM
ZÁKONEM O BEZPEČNOSTI ČR.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (v pozadí) řeční na úvod
setkání ruských a ukrajinských vyjednavačů v Istanbulu. 
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Havelka včera řekl, že obža-
lobu ještě nedostal, má ji však
k dispozici právní zástupce.
Věc komentovat nechtěl,
v minulosti opakovaně odmítl,
že by Energoaqua byla původ-
cem ekologické havárie. Pří-
padem by se měl zabývat vse-
tínský okresní soud.

Dozorující státní zástupce
serveru potvrdil, že obžalobu

v případu podal v úterý dopo-
ledne. »Byly obžalovány
jedna fyzická a jedna právnic-
ká osoba,« uvedl pro Seznam
Zprávy žalobce.

Firma a Havelka jsou podle
dostupných informací obžalo-
vaní z poškození a ohrožení
životního prostředí a neopráv-
něného nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami. Havelko-
vi hrozí až pětileté vězení, spo-
lečnosti zákaz činnosti a peně-
žitý trest. »Při otravě totiž uhy-
nuly také čtyři kilogramy chrá-
něné ryby ouklejky pruhova-
né,« řekl serveru Sachr.

Loni a také letos podali
Energoaqua a Havelka návrh

na zastavení trestního stíhání.
Opírali se v něm o vědeckou
expertizu, která podle nich
vyvrací dosavadní znalecké
zkoumání, na jehož základě
byli obviněni. Podle expertizy
nelze kvůli nedostatku odebra-
ných vzorků ani jednoznačně
stanovit, která látka způsobila
otravu řeky a úhyn ryb. Státní
zástupce avizoval, že o návr-
zích samostatně rozhodovat
nebude a o dalším procesním
postupu rozhodne souhrnně.

Energoaqua spravuje tovární
areál bývalé rožnovské Tesly.
Zajišťuje v něm i čištění odpad-
ních vod. Z areálu odcházejí
kanálem, který ústí ve Valaš-
ském Meziříčí na Vsetínsku do

Bečvy. První ryby podle
zástupců společnosti začaly
hynout zhruba 3,5 kilometru od
tohoto vyústění. Podle experti-
zy, na kterou se odkazují, to
znamená, že je prakticky
vyloučeno, aby původcem eko-
logické havárie byla společnost
Energoaqua. Dlouhodobě to
tvrdí také někteří rybáři.

Ekologická havárie, kterou
20. září 2020 způsobily podle
České inspekce životního pro-
středí kyanidy, postihla Bečvu
v úseku pod Valašským Meziří-
čím až po Přerov. Jedovaté látky
podle odborníků poškodily bio-
top a podmínky pro všechny na
vodu vázané organismy asi na
40 kilometrech toku. ((zzmmkk))

Na oslavu 85. narozenin dlouholeté dobré duše Haló
novin Jaroslava Kojzara dorazil i expředseda ÚV KSČM Voj-
těch Filip. O několik minut později si všichni přítomní připili
i na 90. narozeniny dalšího autora známého ze stránek našeho
deníku Čeňka Kadlece. 
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»Polčákovné« ve Sněmovně
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Polčák žádal jako
advokát odměnu za
právní pomoc, kterou
poskytl obcím při
získání odškodného
za výbuch muničních
skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce
2014. Po zveřejnění případu se odměny
vzdal a rezignoval na funkci místopředse-
dy STAN.

Žádost o svolání mimořádné schůze
musí podepsat nejméně 40 poslanců, SPD
jich má polovinu. Další podpisy podle
Okamury dodali poslanci hnutí ANO.
Okamura uvedl, že Sněmovna by se měla
zabývat »politickým podnikáním hnutí
STAN«. Podle SPD by se schůze měla
konat příští týden.

Opozice neprosadila debatu o Polčáko-
vě postupu minulý týden na běžné sně-
movní schůzi. Koalice navrhované zařa-
zení nového bodu do jejího programu
vetovala. Je pravděpodobné, že dolní
komora zamítne koaliční většinou hlasů
i návrh programu mimořádné schůze.

Schůze by se v takovém případě neusku-
tečnila, navzdory tomu by se otevřel pro-
stor pro debatu omezenou na řečníky
s přednostním právem.

Předseda STAN a ministr vnitra VVíítt
RRaakkuuššaann minulý týden odmítl obvinění
Okamury, který označil STAN za politic-
ko-podnikatelský projekt. Rakušan mluvil
v souvislosti s aférou o »hrubé politické
chybě«. Uvedl, že pokud Polčák zastupo-
val jako advokát obce, neměl zároveň pro-
sazovat přijetí odškodňovacího zákona.

»Osobně v tomto vidím každopádně střet
zájmů, který tady byl,« řekl Rakušan.
Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák obcho-
doval se zákony.

»Stanislav Polčák by měl podle našeho
názoru rezignovat na mandát europoslan-
ce, a tím vyvodit svoji politickou odpo-
vědnost. K tomuto kroku se ale nemá.
Zároveň premiér Petr Fiala k této kauze
mlčí a odmítá jednání vrcholného před-
stavitele svého koaličního partnera veřej-
ně odsoudit,« uvedl Okamura.

V polovině ledna se Sněmovna mimo-
řádně sešla z podnětu SPD a ANO ke
sponzorským darům pro hnutí STAN,
údajně pocházejícím ze zahraničí, a to
i z daňových rájů. Opozice návrh pro-
gramu schůze neprosadila. Hnutí STAN
tehdy zdůrazňovalo, že žádné peníze
z ciziny nepřijalo. Dary byly podle
hnutí buď od českých občanů, nebo od
společností s českým identifikačním
číslem a sídlem v ČR, které v ČR odvá-
dějí daně a zaměstnávají pracovníky. 

((zzmmkk))

Může za Bečvu Havelka?

Ištvan nebyl uštván, šel sám
ŽŽááddoosstt oo ppřřeelloožžeenníí zz ffuunnkkccee ššééffaa

oolloommoouucckkééhhoo vvrrcchhnnííhhoo ssttááttnnííhhoo
zzaassttuuppiitteellssttvvíí ((VVSSZZ)) nnaa ppoozziiccii ssttááttnníí--
hhoo zzáássttuuppccee NNeejjvvyyššššííhhoo ssttááttnnííhhoo
zzaassttuuppiitteellssttvvíí ((NNSSZZ)) ppooddaall IIvvoo IIššttvvaann
ssáámm.. TTeennttoo kkrrookk zzvvaažžoovvaall nněěkkoolliikk
mměěssííccůů..

V Brně se bude nejprve několik
měsíců seznamovat s některými
odbory NSZ, jeho definitivní zařaze-
ní pak bude v gesci nejvyššího státní-
ho zástupce. O jeho nástupci dosud
nebylo rozhodnuto, do doby jeho
zvolení jej bude zastupovat náměstek
Pavel Komár. Ištvan odchází z postu
šéfa olomouckého VSZ po 21 letech,
v čele pobočky skončí tento týden ve
čtvrtek.

O přeložení do Brna požádal Ištvan
letos 11. února, čtyři dny po setkání

s ministrem spravedlnosti Pavlem
Blažkem (ODS). Po schůzce, která
byla součástí ministrovy seznamova-
cí cesty po uvedení do vládní funkce,
se Blažek netajil tím, že měl s Ištva-
nem v minulosti rozdílné názory.
Podle Ištvana to však nehrálo zásadní
roli, rozhodnutí vážil již dříve. »Já
jsem toto rozhodnutí vážil řadu měsí-
ců, tudíž návštěva ministra spravedl-
nosti na to neměla prakticky žádný
vliv. V jeho rozhovoru jsem si jenom
ověřil některé skutečnosti, které mi
naznačovaly, že toto rozhodnutí, byť
pro mě bylo těžké, je správné,« uvedl
Ištvan.

V pozici šéfa olomouckého VSZ
strávil Ištvan s tříletou přestávkou
21 let, z této pozice odchází
v době, kdy se mluví o zavedení

funkčních období vedoucích žalob-
ců. »Přesně z tohoto důvodu jsem
z té funkce odcházel, aby diskuse
o obsahu novely zákona o státním
zastupitelství vedl nikoliv dosluhu-
jící vedoucí státní zástupce, ale
někdo, kdo přijde s novým mandá-
tem a ta debata o zákoně nebude
vedena v rovině nějaké osobní
argumentace, ale v rovině věcné.
Není však nějaký zásadní důvod,
aby statusové poměry vedoucích
státních zástupců byly upraveny
nějak rozdílně od statusových
poměrů předsedů soudů,« doplnil
Ištvan.

Za doby jeho působení ve funkci
šéfa olomouckého VSZ má na kontě
řadu odhalených kauz, v posledních
letech to byla například kauza lihové

mafie v čele s Radkem Březinou,
která se již dočkala pravomocného
rozhodnutí, či olomoucká korupční
kauza Vidkun, jejíž odvolání nyní
leží u olomouckého vrchního soudu.

Olomoučtí žalobci se také zapsali
díky policejnímu zásahu na úřadu
vlády v roce 2013, po kterém padl
Nečasův kabinet. Od té doby byl
Ištvan terčem ostré kritiky přede-
vším ze strany politiků ODS.
»Pokud má někdo takový pocit, že je
zde nějaká tenze ze strany politiků
ve vztahu ke státním zástupcům, je

to smutná vizitka,« podotkl k tomu
Ištvan.

Na státním zastupitelství, původně
prokuratuře, strávil Ištvan celý pro-
fesní život. Poprvé ho šéfem VSZ

v Olomouci jmenovala
v roce 1997 tehdejší minist-
ryně spravedlnosti Vlasta
Parkanová. V listopadu
2007 jej na návrh nejvyšší
žalobkyně Renaty Vesecké

odvolal ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil (ODS) v souvislosti s údaj-
nou korupční kauzou senátora Jiřího
Čunka. Ištvan se však kvůli svému
odvolání obrátil na soud a v prosinci
2010 uspěl se správní žalobou
u Městského soudu v Praze. V lednu
2011 se tak do čela olomouckého
VSZ vrátil. ((zzmmkk))

MONSPORT SI VYDĚLAL
Bytové družstvo Svatopluk má zaplatit konkurznímu správci H-

Systemu Josefu Monsportovi 18,2 milionu korun s úroky za
nájemné bytových domů v Horoměřicích u Prahy v letech 2016 až
2018. Včera o tom rozhodl Okresní soud pro Prahu-západ, rozsu-
dek není pravomocný. Monsport družstvo žaloval o zaplacení
22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky. Soud už mu loni
na podzim nepravomocně přiznal milion korun za pozemky pod
řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba
60 bytů, kterých se dnešní jednání týkalo, požadoval Monsport asi
21 milionů korun. Podle dnešního rozsudku musí družstvo Mon-
sportovi nahradit i náklady nákladů řízení, více než 900 000 korun
také musí zaplatit okresnímu soudu jako soudní poplatek. Společ-
nost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami
zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí
Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných
domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliar-
du korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy
odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická
tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu
konkurzního soudu. Podle předsedy družstva Martina Junka ale
lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas kon-
kurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí. 

BALÁK DOSTAL MILOST
Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány

Miloši Balákovi, který byl odsouzen za ovlivňování veřejné
zakázky v Lánské oboře. Zohlednil jeho bezúhonnost i pracovi-
tost. Podle Zemana nebyla zřejmě pro odsouzení Baláka rozhod-
ná povaha činu, ale to, kde pracuje. V tiskové zprávě to uvedl
prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Balák byl minulý týden
s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění
dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění
svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit by
také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a kromě toho dostal
čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše pro-
minul. ((zzmmkk))

Lodníci začali včera v Lednici na Břeclavsku čistit koryto řeky Stará Dyje od popadaných větví. Znovu tím zprůjezdní vodní
trasu mezi zámkem a zříceninou Janohrad. Plavby k ní patří ke známým turistickým atrakcím v Lednicko-valtickém areálu.
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POLČÁK BY MĚL REZIGNOVAT NA MAN-
DÁT EUROPOSLANCE, A TÍM VYVODIT

SVOJI POLITICKOU ODPOVĚDNOST, 
ALE PREMIÉR K TÉTO KAUZE MLČÍ.

POCIT Z TENZE ZE STRA-
NY POLITIKŮ VE VZTAHU

KE STÁTNÍM ZÁSTUPCŮM,
TO JE SMUTNÁ VIZITKA.



NE HONU
NA ČARODĚJNICE!

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska odsuzuje
šikanu nejen na kulturní scéně a projevy xenofobie ze
strany režimních elitářů.

Jako třídně orientované odbory, rozlišující mezi zlo-
činnou politikou třídy kapitalistů a národy samotnými,
jejich pracujícími i kulturním dědictvím nesouhlasíme
s hony na čarodějnice, s praktikami, které režim uplat-
ňuje na ruské lidi, na umělce, na studenty. Nesouhlasí-
me s touto segregací, s touto nahnědlou agresivitou.
Nesouhlasíme se snahou vymazat ruskou kulturu z naše-
ho prostoru nebo ji tabuizovat. Nesouhlasíme se součas-
nou cenzurou nepohodlných názorů. Tato cenzura je
návratem do druhé republiky.

Odmítáme tyto fašistické praktiky lůzy, která z naše-
ho kulturního života chce vymazat vše ruské, kádruje
a rozsévá xenofobní nenávist. Jsou vyháněni sbormistři
i hudebníci, je požadován návrat ocenění režisérů, je
snaha zakázat celou jednu národní kinematografii. Na
díla ruských klasiků jako Prokofjeva nebo Dostojevské-
ho je pohlíženo skrz prsty – zřejmě jako vizitka kultur-
ního barbarství kazatelů »neoliberální pravdy«.

Ruská kultura nemůže za svou oligarchii. Jsou lidé
poctiví, jsou lidé cítící svůj národ, svou třídu, jsou tvůr-
ci servilní k mocným – je tomu jinde, je tomu i u nás.
Jsou ti, kteří souhlasí se zavrženíhodnými činy vládnou-
cí třídy, stejně jako ti, kteří v pokrytecké póze hrají
nechutnou komedii o solidaritě dnes, když včera ještě
mlčeli k utrpení v jiných zemích. Jsou činy i lidé kriti-
zovatelné v Rusku i u nás. Ani jedno si však nežádá
pogrom! Dnes pořádá režim pogrom na všechny, kterým
není po chuti špinavá ukrajinská oligarchie a její
nahnědlé loutky. Nejsme maňásci mocných, jsme sto-
procentní lidé – a fašistickou sedlinu u nás tolerovat
nebudeme.

Toto kádrování je obzvlášť pokrytecké tam, kde neva-
dilo členství producenta Miloše Havla v Národní obci
fašistické a jeho zištné styky s nacistickými okupanty,
kde se honorovala milenka nacistického ministra Goeb-
belse Lída Baarová, kde se donekonečna vysílaly
»vzpomínky« barrandovské herecké šmíry na »šťastný
život za protektorátu«. Podívejte se do zrcadla, nebude
vám z toho dobře!

JJssmmee zzaa sskkuutteeččnnoouu ssvvoobboodduu bbeezz kkaappiittaalliissttůů aa jjeejjiicchh
ppoosskkookkůů,, zzaa ppřřáátteellssttvvíí mmeezzii nnáárrooddyy aa zzaa ssppoolluupprrááccii mmeezzii
pprraaccuujjííccíímmii ttřřííddaammii ttěěcchhttoo nnáárrooddůů!!

CCeennttrráállaa OOSS ČČMMSS

Výstava modelů Areny Brno
VVýýssttaavvaa ttrroojjrroozzmměěrrnnýýcchh

mmooddeellůů vvíícceeúúččeelloovvéé hhaallyy AArreennaa
BBrrnnoo,, kktteerráá mmáá vvyyrrůůsstt vv zzááppaaddnníí
ččáássttii vveelleettrržžnnííhhoo vvýýssttaavviiššttěě,,
zzaaččaallaa vv bbrrnněěnnsskkéé oobbcchhooddnníí
ggaalleerriiii VVaaňňkkoovvkkaa.. DDoo 1122.. dduubbnnaa
ttaamm mmooddeellyy aa iinnffoorrmmaaččnníí ppaanneellyy
ddáávvaajjíí zzáájjeemmccůůmm ppooddrroobbnněějjššíí
ppoohhlleedd nnaa hhaalluu vvččeettnněě iinntteerriiéérruu
aa uummoožžňňuujjíí lliiddeemm ttaakkéé lleeppššíí
ppřřeeddssttaavvuu oo uummííssttěěnníí ssttaavvbbyy
vv pprroossttoorruu..

»Z dílny společnosti Archi-
mage vzešel model multifunkč-
ní haly ve všech jejích podrob-
nostech a druhý, kde je vidět
hala zasazená do území. Lidem
procházejícím Galerií Vaňkov-
ka poskytuje konkrétní předsta-
vu o plánovaném projektu. Díky
tzv. resinové 3D tiskárně bylo
možné využít tisku ve vysokém
rozlišení na setiny milimetru.
Chybět tak nebudou podrobnos-
ti jako mřížky krytu vzducho-
techniky, soustava lamel obíha-
jící střešní konstrukci, sloupy
lanovky nebo postavičky a auta.
Konstrukci modelů tvoří po pat-
rech včetně sloupů a příček,«
uvedla primátorka Brna MMaarrkkéé--
ttaa VVaaňňkkoovváá..

Tvorba modelů zabrala tři a půl
měsíce. »Spotřebovalo se přitom
12 kilogramů materiálu a bezmá-
la čtyři kilometry filamentu, což
jsou plastové struny pro 3D tis-
kárny. Vzniklo 900 dílů, ze kte-
rých byly složeny dva modely.
Na jejich tvorbě pracovalo pět 3D
tiskáren. Haly jsou podsvícené
a osazené LCD panely, na kterých
je možné pustit videoprojekci.
Nasvícená je i soustava čtyř říms,
které obíhají celou halu. Hala se
všemi detaily včetně hlediště a tri-
bun v patrech je zpracována

v měřítku 1:200, model zasazení
haly do území je v měřítku
1:300,« popsal radní města Brna
a předseda představenstva Areny
Brno PPeettrr KKrraattoocchhvvííll.

Práce na Areně nekončí
u tvorby modelů. V únoru loň-
ského roku začalo koncesní říze-
ní na provozovatele haly. Do něj
se přihlásili dva uchazeči, kteří
byli vyzváni k předložení nabí-
dek. Město je dostalo pouze

od jednoho ze zájemců, s nímž
bylo následně jednáno o pod-
mínkách. K financování stavby
haly má město příslib miliardy
korun od Národní rozvojové
banky, dalších 200 milionů Kč
od Jihomoravského kraje a rov-
něž zažádalo o 300 milionů
korun od NSA. Další peníze by
mohly být poskytnuty komerč-
ními bankami, s nimiž zástupci
města jednají.

Multifunkční hala Arena Brno
je jeden z největších strategic-
kých projektů města. Zahájení
stavby se plánuje ještě v letoš-
ním roce, přípravné práce se už
rozběhly. Hala poskytne moder-
ní a pohodlné zázemí až pro
13 300 diváků při koncertech
a 12 714 diváků při hokejových
a jiných sportovních kláních.

((vvžž))
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l KKuubbaa,, ttaakk jjaakkoo mmnnoohhéé zzeemměě,, bbyyllaa
ttéémměěřř ddvvaa rrookkyy kkvvůůllii CCOOVVIIDD--1199 uuzzaa--
vvřřeennáá ppřřeedd ssvvěětteemm.. PPrroo zzeemmii,, kktteerráá jjee
eekkoonnoommiicckkyy zzáávviisslláá nnaa ttuurriissmmuu,, ttoo
bbyyllaa vveellkkáá rráánnaa.. PPřřeessttoo aallee zzeemměě
nneessmmuuttnniillaa,, aallee bboojjoovvaallaa.. DDnneess jjee
nnaappřřííkkllaadd pprreemmiiaanntteemm vv pprrooooččkkoovvaa--
nnoossttii oobbyyvvaatteell.. ZZeeppttaallii jjssmmee ssee tteeddyy
nnaa vveelleettrrhhuu HHoolliiddaayy WWoorrlldd 22002222,, kkddee
nnaa vvýýssttaavviiššttii vv LLeettňňaanneecchh pprreezzeennttoo--
vvaallii kkrráássyy ssvvéé zzeemměě ii zzáássttuuppccii KKuubbyy,,
jjaakkáá jjee ddnneess ssiittuuaaccee nnaa KKuubběě,, ppookkuudd
bbyy jjii cchhttěěllii lliiddéé nnaavvššttíívviitt..

Situace na Kubě je nyní velmi
dobrá. COVID-19 je pod kontrolou.
Proběhla národní vakcinační kam-
paň a díky ní je dnes plně naočko-
váno 95 % populace. A to napo-
mohlo tomu, že situace je více než
bezpečná, zvláště v turistickém
sektoru, kde jsou plně chráněni
zaměstnanci i hosté. Pro přílet na
Kubu také nyní platí povinnost být
naočkován. Případně mít potvrzení
o prodělané nemoci a negativní
PCR test.

Ministerstvo cestovního ruchu je
tímto schopno garantovat, aby
v hotelech a dalších navštěvovaných
turistických místech bylo možné
poskytnout klientům plný servis
a aby zároveň tento servis byl bez-
pečný pro turisty i pro zaměstnance.
Ve všech hotelech také naleznete
určené místo či stánek, kde si mohou
všichni klienti, kteří mají sebemenší
pochybnosti, nechat udělat testy.
Antigenní nebo PCR.

Jiná pravidla platí u příletů a odle-
tů na letišti, které se řídí podmínkami
a pravidly nastavenými zeměmi
původu letů. Pokud klient potřebuje
PCR test před odletem domů, pak
může testy podstoupit přímo v hote-
lu, ale pro potřeby cesty je tento test
zpoplatněn a klienta bude stát 30

dolarů, což je ale jedna z nejnižších
cen ve světě.
l JJaakk nnyynníí vvyyppaaddáá nnaabbííddkkaa ddeessttiinnaaccíí
aa hhootteellůů nnaa KKuubběě?? JJssoouu ootteevvřřeennyy
vvššeecchhnnyy??

Kuba se od listopadu začala postup-
ně otevírat světu a od jara je již při-
pravena na novou sezonu. Dnes je již
v plném provozu deset mezinárodních
letišť, tři terminály pro velké výletní
lodi a deset mezinárodních přístavů.
Nejdůležitější je samozřejmě letecký
provoz a já můžu s potěšením říct, že

již nyní létá na Kubu sto letadel
týdně, z toho padesát procent z evrop-
ských zemí. Přichází tedy moment
pro plné zahájení nové sezony. Je to
ale velmi pomalý proces, protože
covidová situace se nachází po celém
světě v různých stadiích a země mají
různé podmínky pro cestování, a je
tedy potřeba být zatím trpělivý.

Zatím jsme se nedostali na úroveň
cestovního ruchu, která byla v roce
2019, což je pochopitelné kvůli covi-
dové, ale i ekonomické mezinárodní
situaci. Ale postupem času existuje
naděje, možnost, že se opět vrátíme
k původním cílům. Je hodně složité
srovnávat situaci v turistickém prů-
myslu s rokem 2020 či rokem 2021,
ale důležitá je cesta, kterou jsme se
odhodlali opět naplno vydat.
l MMnnoohhéé hhootteellyy aallee nnuucceennéé ppaauuzzyy
vvyyuužžiillyy kk oopprraavváámm aa vvýýssttaavvbběě.. JJee ttoo
ttaakk??

Ano, v mezidobí covidových
restrikcí mnohé hotely využily čas
k tomu, aby zrekonstruovaly své
prostory, pokoje, restaurace, lobby,
bazény, centrální systémy a další
vybavení pro hosty. V roce 2022 se
tak budou otevírat více než čtyři tisí-
ce dalších hotelových pokojů, pře-
vážně v Havaně, Varaderu, Cayo
Coco a Cayo Santa Maria.

l PPrroottoožžee aallee nneemmoocc CCOOVVIIDD--1199
úúppllnněě nneezzmmiizzeellaa,, jjaakkáá jjssoouu tteeddyy pprraa--
vviiddllaa pprroo ppřřiicceessttoovváánníí ddnneess aa jjaakk ssee
ppoossttuuppuujjee,, ppookkuudd ssee nneemmoocc pprrookkáážžee
aažž vv mmííssttěě ppoobbyyttuu??

Již dříve platilo, že turisté, kteří na
Kubu přijíždějí organizovaně, tedy
s cestovní kanceláří do hotelů, muse-
li podstoupit PCR test po příjezdu
a nesměli opustit hotelový komplex,
dokud neobdrží negativní test. Výsle-
dek byl stejně jako u nás do 24, maxi-
málně 48 hodin. Jiná pravidla platila
pro ty, kteří přijížděli na Kubu bez
cestovní kanceláře. Tehdy měli
týdenní povinnou karanténu.

Dnes se ale i na Kubě díky vysoké
proočkovanosti rozvolňuje. Ovšem
pro případ nákazy má každý hotel,
který je dnes otevřený (zatím ještě
nejsou otevřeny úplně všechny),
vyhrazenou část pro klienty, kteří by
byli detekování s pozitivními testy.
Samozřejmě může mít COVID-19
několik průběhů. Pokud by měl pa-
cient COVID-19 bez symptomů, pak
by strávil zbytek pobytu ve vyčleně-
né části hotelu. Pokud by byla nutná
hospitalizace, měl by být klient
samozřejmě pro tento případ pojiš-
těn. Cestovní pojištění by ale mělo
být pravidlem pro všechny zahranič-
ní cesty, Kuba cestovní pojištění pro
vstup do země vyžaduje.
l NNaa ccoo ddnneess KKuubbaa lláákkáá ttuurriissttyy??

Kuba má v první řadě nádhernou
přírodu – pláže, řeky, lesy, rezerva-
ce, které navíc díky dvouleté pauze
v turismu měly šanci se zregenero-
vat a jsou ještě bohatší a krásnější
než dřív. Kuba také podporuje
všechny kulturní akce, které v zemi
jsou. I proto byla Kuba vloni oceně-
na cenou pro Nejlepší karibskou
kulturní destinaci 2021. Tyto ceny
každoročně uděluje mezinárodní
porota odborníků sdružených pod
Světovou radou pro cestování
a cestovní ruch.

Z hlediska mezinárodní spolupráce
a kultury je zajímavý například festi-
val San Remo, který se koná pravi-
delně v Itálii. Jeho jihoamerická část
se letos koná začátkem dubna na

Kubě, kdy do jednotlivých měst při-
jedou nejen místní protagonisté, ale
i protagonisté ze světa. Tanečníci,
zpěváci, herci a další, kteří zde budou
vystupovat. A právě zajímavé kultur-
ní programy jsou dalším lákadlem.

l KKuubbaa bbuuddee ttaakkéé ppoo ddvvoouulleettéé
ooddmmllccee ppoořřááddaatt mmeezziinnáárrooddnníí vveelleettrrhh
cceessttoovvnnííhhoo rruucchhuu FFiittCCuubbaa 22002222.. KKddyy
aa nnaa ccoo ssee mmoohhoouu ppřřííppaaddnníí zzáájjeemmccii
ttěěššiitt??

Tento rok se bude veletrh na sto
procent konat, a to od 3. do 5. května
přímo ve Varaderu. Veletrh již tradič-
ně představuje Kubu jako skvělou
prázdninovou destinaci a v jeho
rámci proběhne mnoho prezentací,
diskuzí a dalších zajímavých setkání
všech, kteří se do turistiky na Kubě
i ve světě zapojují. Mimo jiné pro-
běhne na Kubě od 1. do 8. května
doprovodná akce, na kterou zveme

všechny event agenty, turis-
tické agenty, funtipy, influen-
cery, novináře atd., z každé
země pár lidí, aby měli mož-
nost Kubu navštívit a poznat
a prezentovat své zážitky
a dojmy. Na programu budou
mít mnoho setkání, mnoho
exkurzí, budou bydlet v nej-
lepších hotelech ve Varaderu
a budou moci zažít mnoho
zajímavého. Podrobné infor-
mace zájemci naleznou na
stránkách www.fitcuba.com.
l LLeettooššnníímm mmeezziinnáárrooddnníímm
ppaarrttnneerreemm ttééttoo aakkccee mmáá bbýýtt
RRuusskkáá ffeeddeerraaccee.. NNeennaarráážžííttee
nnaa pprroobblléémmyy vv ssoouuvviisslloossttii
ss mmeezziinnáárrooddnníí ssiittuuaaccíí??

Já myslím, že zde problém
nebude. Akce je v první řadě
mezinárodním veletrhem,
který prezentuje slunce
a pláže Kuby a vše s tím spo-

jené. Samozřejmě nás netěší situace,
která nyní je. Na akci jsou ale vítáni
lidé z celého světa, jak Rusové, tak
Ukrajinci a všichni, kteří mají zájem.
Samozřejmě nyní ze zmíněných zemí
turisté nejezdí. U jedněch probíhá

bohužel to, co tam probíhá, druzí
zase mají problémy s lety, respektive
s omezením letecké dopravy. Nemy-
slím si, že by to ale mělo na veletrh
zásadní vliv, a věřím, že to bude
jeden z nejúspěšnějších veletrhů
dosud. Už z toho důvodu, že dva roky
se nic nekonalo. A také proto, že je
cítit, jak po restrikcích, kdy se koneč-
ně svět otevírá a uvolňuje, lidé sku-
tečně potřebu cestovat mají. A jak
jsem řekl, Kuba je bezpečná, kultur-
ně a přírodně bohatá a krásná desti-
nace, která má každému co nabíd-
nout.

HHeelleennaa KKOOČČOOVVÁÁ

Kuba je bezpečná a připravená
Rozhovor Haló novin s kubánským regionálním poradcem pro cestovní ruch Osnierem Fonsecem Cabrerem

Na Kubě je plně naočkováno 95 % populace
a stále dodržuje preventivní opatření.

Již nyní létá na Kubu sto letadel týdně, 
z toho padesát procent z evropských zemí.
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Jméno Marušky Kudeříkové
patří mezi hrdiny

Byla to čistá duše, na kterou
se nezapomíná. Když celý náš
národ trpěl za okupace a naše
nejlepší lidi zavírali do kon-
centračních táborů, mučili
a popravovali, naše Maruška
neváhala a byla mezi nimi.
Také ji zavřeli, mučili a nako-
nec popravili. Zemřela mladin-
ká, dva dny po dvacátých dru-
hých narozeninách 26. 3. 1943.
Zemřela, i když se jí chtělo žít!

Na naše hrdiny nesmíme
zapomínat a jméno Marušky
Kudeříkové patří mezi ně.
Každoročně si ji připomíná-

me, každoročně klademe
k jejímu skromnému památní-
ku kytičku na znamení toho,
že nezapomínáme!

Také letos se uskutečnil
tento malý a skromný akt, byly
položeny květiny a připomněli
jsme si její slova: »LLiiddéé,, lliiddéé,,
kkddoožž jjssttee hhooddnnii ttoohhoo jjmméénnaa,, vvyy,,
kktteeřříí ccííttííttee aa mmyyssllííttee,, nneemmooddllee--
ttee ssee,, jjeeddnneejjttee!! PPoommssttaa aa sspprraa--
vveeddllnnoosstt jjee vvee vvaaššiicchh rruukkoouu..
PPoommssttěěttee nneevviinnnnéé nnaa vviinnnnýýcchh,,
rroozzdduuppeejjttee,, ssttrrhhnněěttee nneettvvoorraa
zz nniiččeemmnnééhhoo ttrrůůnnuu aa vvyyvvěěssttee
pprraappoorr sspprraavveeddllnnoossttii aa ooddppllaattyy!!

ZZaa ttyy mmiilliioonnyy,, jjeejjiicchhžž nneevviinnnnáá
kkrreevv bbyyllaa pprroolliittaa aa ddeennnněě jjee
pprroolléévváánnaa!! SSoouuddrruuzzii,, kkaammaarráá--
ddii,, bbrraattřřii,, lliiddéé!!««

Maruška se narodila v našem
kraji, ve Vnorovech na Morav-
ském Slovácku. Tak mladinká,
a přesto si uvědomovala, že
dobro lidem přinesou jedině
komunistické myšlenky. Stala
se komunistkou a pro své pře-
svědčení a pro lásku k lidem
položila svůj život. Komunisté
nezapomínají!

DDaannaa PPRROOKKEEŠŠOOVVÁÁ,, 
ččlleennkkaa OOVV KKSSČČMM HHooddoonníínn

120 let od první 
promoce české lékařky

SSeeddmmnnááccttééhhoo bbřřeezznnaa rrookkuu 11990022 pprroommoovvaallaa
nnaa ddookkttoorrkkuu mmeeddiiccíínnyy AAnnnnaa HHoonnzzáákkoovváá
((11887755--11994400)).. SSttaallaa ssee ttaakk pprrvvnníí žžeennoouu vvyyssttuu--
ddoovvaannoouu nnaa ččeesskkéémm úúzzeemmíí,, kktteerráá mmoohhllaa llééččiitt
aa lliiddéé jjii oosslloovvoovvaallii ppaanníí ddookkttoorr –– zzvvyykkeemm ttoottiižž
jjeeššttěě ddlloouuhhoo nneebbyylloo ppřřeecchhyylloovvaatt pprrooffeessee ttaakk,,
jjaakk jjee ttoo ddnneess bběěžžnnéé.. MMUUDDrr.. AAnnnnaa HHoonnzzáákkoo--
vváá uukkáázzaallaa cceessttuu ddaallššíímm žžeennáámm,, kktteerréé ssee
ppoossttuuppnněě vvííccee aa vvííccee hhlláássiillyy nnaa ssttuuddiiaa mmeeddiiccíí--
nnyy.. 

Její cesta k vysokoškolskému titulu byla
trnitá, ačkoli tatínek a bratr byli lékaři a Anna
s nejlepším prospěchem absolvovala první
dívčí gymnázium Minerva. Jako dívka musela

stále čelit uštěpačným poznámkám, že je
nedostatečná ve znalostech i výkonech, její
zkoušky na fakultě se stávaly veřejnými, když
ji i její spolužáci (a samozřejmě profesoři)
podezřívali, že vzhledem k lehčímu ženskému
mozku musí mít i nižší inteligenci. Při jejím
prvním podání přihlášky na Karlo-Ferdinan-
dovu univerzitu v Praze byla odmítnuta prak-
ticky celým profesorským sborem. Nevzdala
se a zkusila to znovu. 

I po absolutoriu, které bylo provázeno toli-
ka – dnes bychom řekli stresovými situacemi,
nemohla najít práci, všichni se báli zaměstnat
jako lékaře ženu. Práci jí nabídl až významný
chirurg Karel Maydl na své chirurgické klini-
ce. Bohužel záhy zemřel a následovalo opět
Annino doprošování a hledání jiného místa. 

Nakonec si otevřela v Praze Na Moráni sou-
kromou gynekologickou ordinaci a získala
pověst vynikající lékařky. Jejími pacientkami
byly herečky, spisovatelky, ženy vyššího
postavení i první veřejně činné ženy, ale
i ženy chudé, které léčila zdarma. Současně
při léčbě pracovala na osvětě, protože mnoho
žen podléhalo nejrůznějším babským pově-
rám. 

Honzáková byla aktivní i v ženském a femi-
nistickém hnutí, pracovala ve Výboru pro
volební právo žen, ve Spolku pro ženské stu-
dium Minerva, spoluzaložila Ženskou národní
radu i Ženský klub, jak napsala Marie Homo-
lová ve Víkendu (17. března 2012). Svému
lékařskému poslání věnovala vše, nevdala se
a neměla děti. 

Prvními Češkami lékařkami byly BBoohhuussllaa--
vvaa KKeecckkoovváá (1854-1911) a AAnnnnaa BBaayyeerroovváá
(1853-1924), ty však vystudovaly ve Švýcar-
sku. Studovat na univerzitě v českých zemích
tehdy ještě nebylo ženám umožněno. Anna
Honzáková je první lékařkou promovanou na
pražské univerzitě. ((mmhh))

Pouze společně můžeme dosáhnout mírového světa

l SSeettkkaallyy jjssmmee ssee 2200.. úúnnoorraa nnaa pprroo--
tteessttuu vv PPrraazzee vv uulliiccii TTrržžiiššttěě,, kkddee jjee
ssííddlloo aammeerriicckkéé aammbbaassááddyy.. PPrroočč jjssttee
ppřřiijjeellaa ddoo nnaaššeehhoo hhllaavvnnííhhoo mměěssttaa??

Stálé fórum Evropské
levice regionů (SFEL-R),
jehož jsem členkou, již
řadu let spolupracuje se
soudruhy z KSČM. Jsem
mluvčí regionální pracovní
skupiny v braniborské
Levici, která je součástí sítě
Strany evropské levice.
Díky této spolupráci jsme
získali informace o plánovaném pro-
testu před Velvyslanectvím USA
v Praze. Prvním cílem našich dvou
stran je zajistit mír. Proto jsme stáli
před velvyslanectvím, abychom zaji-
stili mír v Evropě a ve světě.
l PPřřeemmýýššllííttee ttaakkéé oo rroossttoouuccíí ppřřííttoomm--
nnoossttii aammeerriicckkýýcchh vvoojjáákkůů vv EEvvrrooppěě
aa vv NNěěmmeecckkuu?? PPrrootteessttuujjíí pprroottii ttoommuu
vvaaššii oobbččaannéé??

Také v Německu vycházejí lidé do
ulic proti zvyšujícím se transportům
vojsk, zejména americké armády.
Stejně jako v České republice se tyto
transporty konají obvykle v noci.
Například v Cottbusu, kde žiji, jsme
stáli za mrazivých teplot na železnič-
ním mostě s transparenty, abychom

ukázali, že nesouhlasíme s vyzbrojo-
váním západních zemí.

K vaší otázce ohledně protestů -
ano, v Německu je mnoho protestů.

Pořádají je levicová a míro-
vá hnutí, mladí lidé, kteří se
spojují. Bohužel jako strana
Die Linke nejsme zatím
schopni tyto protesty sjed-
notit a udělat z nich velký
proud hnutí. Náš politický
protivník musí vědět, že
běžní lidé nechtějí zbrojit. 
l JJaakkýý jjee vváášš nnáázzoorr nnaa 

ččlleennssttvvíí ssjjeeddnnoocceennééhhoo NNěěmmeecckkaa
vv NNAATTOO??

Strana Levice chce rozpustit NATO
a nahradit ho celoevropským bezpeč-
nostním systémem s účastí Ruska.
Od počátku války na Ukrajině se ozý-
vají hlasy, které hovoří pro setrvání
naší země v NATO. Pro mě je NATO
stále agresivní aliancí, která již ve
válce proti Jugoslávii ukázala své
chování v rozporu s mezinárodním
právem.
l JJaakk ppřřiijjíímmááttee ttoo,, ccoo ssee vv ssoouuččaass--
nnoossttii dděějjee nnaa UUkkrraajjiinněě,, tteeddyy uuzznnáánníí
lliiddoovvýýcchh rreeppuubblliikk LLuuhhaannsskkéé
aa DDoonněěcckkéé RRuusskkeemm aa ppoottéé vvssttuupp rruuss--
kkýýcchh vvoojjsskk nnaa UUkkrraajjiinnuu??

Jsem hluboce šokována událostmi

na Ukrajině. Nikdy bych nevěřila, že
Vladimir Putin udělá tento krok.
Válka není prostředkem k řešení kon-
fliktů. Zejména východní Němci
měli s Ruskem speciální vztah. Znám
mnoho lidí, kteří zoufale hledají
odpovědi na tento útok. Nyní je třeba
moudře analyzovat situaci a dosáh-
nout mírového řešení. Bohužel se
obávám, že západní země to neuděla-
jí. Současně jsem přesvědčena, že
sankce jsou zbytečné, protože ubližu-
jí obyčejným lidem.

Mitt Romney, americký prezident-
ský kandidát v roce 2012, řekl:
»Porazili jsme Sovětský svaz. Pora-
zíme Rusko. Donutíme Rusy, aby se
chopili zbraní.« Je příznačné, že
válka na Ukrajině má dlouhou histo-
rii.

l JJssttee nneejjeenn ppoolliittiiččkkaa,, aallee ttaakkéé
mmaammiinnkkaa aa bbaabbiiččkkaa.. BBoojjííttee ssee vváállkkyy??

Když jsem slyšela, že v Evropě
vzplanula opět válka, první starostí
byly mé děti a vnoučata. Ráda bych
jim řekla, že jsme první generace,
která nemusí jít do války. To už bohu-
žel neplatí. Zatím jsme to přímo
nepocítili, ale důsledky, ať už politic-
ké nebo ekonomické, pocítíme.
V současnosti je Cottbus jedním
z distribučních středisek v Německu
a Evropě. Je mnoho lidí, kteří se
podílejí na dobrovolnické práci.

l GGeeoorrggee FFrriieeddmmaann,, aammeerriicckkýý aannaa--
llyyttiikk aa ooddbboorrnnííkk nnaa nnáárrooddnníí bbeezzppeečč--
nnoosstt UUSSAA,, řřeekkll,, žžee rroozzhhoodduujjííccíímm ggeeoo--
ppoolliittiicckkýýmm ffaakkttoorreemm jjee,, jjaakk ssee
NNěěmmeecckkoo ppoossttaavvíí kk RRuusskkuu -- zzddaa bbuuddee
ppookkrraaččoovvaatt vvee ssppoolluupprrááccii ppřřii vvyyuužžíí--
vváánníí eenneerrggeettiicckkýýcchh zzddrroojjůů,, nneebboo nnee..
AA ttoo ssee dděějjee:: NNěěmmeecckkoo zzrruuššiilloo NNoorrdd
SSttrreeaamm 22.. CCoo ttoo zznnaammeennáá pprroo NNěěmmeecc--
kkoo aa jjeehhoo oobbččaannyy??

Ještě před posledním vývojem na
Ukrajině prudce vzrostly ceny ener-
gií. Nyní hrozí, že plyn z Ruska
vypadne a jako alternativa je k disku-
si předložen ekologicky škodlivý
zkapalněný zemní plyn z USA
a Kataru. Případné ukončení součas-
ných dodávek plynu bude pro lidi
znamenat enormní dodatečnou
finanční zátěž. V současné době

Německo získává 50 % zemního
plynu z Ruska.
l JJaakk zzddrržžeennlliivvéé,, ččii nniikkoollii jjee
NNěěmmeecckkoo vvee vvěěccii zzaassíílláánníí zzbbrraanníí nnaa
UUkkrraajjiinnuu?? 

Dne 27. února rozhodl německý
Spolkový sněm proti hlasům Die
Linke o dodávkách zbraní na Ukraji-
nu. Stále jsem toho názoru, že »zbra-
ně nevytvářejí mír«. Lze očekávat
masivní vyzbrojování Německa.
Německá vláda navýšila rozpočet na
zbrojení na více než 2 % ročně a roz-
hodla o zvláštních výdajích. Kancléř

Olaf Scholz před Spolkovým sně-
mem vyloučil jakoukoli vojenskou
intervenci Německa a NATO v ukra-
jinském konfliktu. Na nákup zbraní
na volném trhu jsou však uvolněny
další finanční prostředky.

Scholz je sociální demokrat a ději-
ny 20. století ukázaly nedůslednost
sociální demokracie. Porušil také
slib, že zbraně v tomto smyslu nedo-
dá.

Putinovo rozhodnutí zaútočit na
Ukrajinu, a tím maximálně ohrozit
evropskou stabilitu, značně zkompli-
kuje naši politickou práci v blízké
budoucnosti. Nesmírné utrpení, které
je způsobeno obyvatelstvu, a hospo-
dářská a politická zátěž ve všech
zemích, i po ukončení konfliktu,
nadále ohrožují sociální pokrok.

l PPttáátt ssee vvááss,, jjaakkéé mmááttee ppřřáánníí pprroo
ppřřííššttíí ddnnyy aa ttýýddnnyy,, kkddyy ssee hhlláássíí jjaarroo
aa žžiivvoott bbyy ssee zzddááll ttaakk kkrráássnnýý,, kkddyybbyy
nneebbyylloo ttoolliikk nneeššttěěssttíí vvee ssvvěěttěě,, jjee aassii
zzbbyytteeččnnéé......TTuuššíímm,, žžee ttoo jjee mmíírr aa ssttaabbii--
lliittaa..

Mým přáním je: nastolit mír, dále
prohloubit naši spolupráci a solidari-
tu. Pouze společně můžeme dosáh-
nout mírového, solidárního a spra-
vedlivého světa. Posílám solidární
pozdravy všem soudruhům a přáte-
lům v České republice. 

MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

VÁLKA NENÍ ŘEŠENÍ!
NNěěmmeecckkéé lleevviiccoovvéé žžeennyy vvyyddaallyy ssttaannoovviisskkoo,, vv nněěmmžž vvoollaajjíí ppoo eevvrrooppsskkéé

bbeezzppeeččnnoossttnníí ssmmlloouuvvěě..
Je nejvyšší čas zastavit zbrojení v Evropě a válečné štváče, respektovat

územní celistvost zemí Evropy, NATO nahradit smluvně garantovaným
systémem kolektivní bezpečnosti na našem kontinentu. To je úkol, ke které-
mu se musíme postavit čelem.

U příležitosti Mezinárodního dne žen 2022 bychom chtěly všem ženám
na světě, na Východě i na Západě, na Severu i na Jihu, předat mnoho síly
v našem společném boji za mírový svět. Upevněme naši solidaritu a spolu-
práci, »... aby už nikdy matka neplakala pro svého syna...« (citace z třetí
sloky hymny bývalé NDR).

Při této příležitosti síť Evropské levice (SFEL-R) zasadila Strom míru.
Tato zasazená třešeň je dalším znakem spolupráce mezi našimi stranami.
Symbolizuje přátelství a lásku mezi zeměmi všech národů světa.

Nechť stromek prospívá v naší společné péči a roste jako symbol solida-
rity, vzájemné úcty a míru ve světě.

MMoonniikkaa SSCCHHÖÖMMMMEELLOOVVÁÁ,, 
mmlluuvvččíí MMAASS NNeettzzwweerrkk EELL//DDiiee LLiinnkkee BBrraanniibboorrsskkoo

Monika SCHÖMMELOVÁ je členkou braniborské organizace
strany Die Linke (Levice). Společně s dalšími přijela v únoru do
Prahy, aby i ona podpořila před Velvyslanectvím USA demon-
straci proti průjezdům amerických vojsk přes ČR a proti zbro-
jení a válce. Mezitím se však událo mnohé. Rozhovor byl
připraven již v únoru a aktualizován minulý týden.

Každoročně klademe ke skromnému památníku Marušky Kudeříkové kytičku na znamení toho, že
nezapomínáme. FFOOTTOO –– aauuttoorrkkaa

Doktorka Anna Honzáková ve starším věku
FFOOTTOO –– WWiikkiippeeddiiaa..oorrgg

Monika Schömmelová a další němečtí účastníci demonstrace před americkým velvyslanectvím FFOOTTOO –– aauuttoorrkkaa



REDAKČNÍ SLOUPEK Ví vláda a pan Rakušan,
kde jsou a komu vládnou?

Tato otázka mě
napadla, když jsem
slyšela jeho »upřím-
né« vyjádření na tisko-
vé konferenci, kde po
vyhlášení nouzového
stavu usnesením Vlády
ČR prohlásil, že se
tento nouzový stav
nedotkne občanů ČR.

Asi zapomněl, že i příslušníci bezpečnost-
ních sborů jsou také občané České republi-
ky. Zákon 361/2003 Sb., o služebním pomě-
ru bezpečnostních sborů, se vztahuje na pří-
slušníky Policie České republiky, Hasičské-
ho záchranného sboru ČR, Celní správy ČR,
Vězeňské služby ČR, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní infor-
mační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace. Jen tak odhadem se to tedy týká
cca 65 tisíc příslušníků. Abych byla přesněj-
ší, spadají celkem pod tři ministerstva. Pod
pana Rakušana a jeho ministerstvo vnitra tak
spadá přes 50 tisíc příslušníků PČR a HZS.

A ti všichni jmenovaní během nouzového

stavu nemají nárok na proplacení přesčasů.
Vnímá vůbec pan ministr tyto lidi? Za koho
je považuje, když ne za občany České repub-
liky? Samozřejmě, že se této pětikoaliční
vládě hodí ušetřit pár miliard na zaplacení
práce, kterou tito lidé odvádějí. Vládě je zcela

lhostejné, jak se lidé vyrovnávají s jejich
neřešenými problémy s cenami energií,
pohonných hmot, rostoucí inflací. Pokud by
chtěla tyto otázky řešit, již by k tomu přistou-
pila. Stejně jako nastalou situaci řeší vlády
okolních států. Ale pohodlnější je pro ni
schovávat se za mediální gesta. Mohl by se
domluvit s pány ministry financí a spravedl-
nosti a mohli by si jít vyzkoušet takovou
jednu noční směnu v některém nápravném
zařízení nebo jako pochůzkář. Asi by se

pánové dozvěděli i to, co vědět nechtějí.
A možná by jim došlo, co znamená slovo
»podstav«, díky kterému je možnost vybrat si
náhradní volno za přesčasy téměř nereálné.

A prodloužení nouzového stavu se opět
připravuje…

KSČM je pro urychlené řešení této situa-
ce. Ať již z pohledu úpravy zákona a rovněž
s ohledem na nutnost přepracování státního
rozpočtu, který již nyní, krátce po svém
schválení, neodpovídá realitě. KSČM je při-
pravena na jednání s odborovými organiza-
cemi daných složek tak, aby se tato situace
vyřešila v prospěch těch, kteří na ni nyní
doplácejí. KKaatteeřřiinnaa KKOONNEEČČNNÁÁ,,

ppřřeeddsseeddkkyynněě ÚÚVV KKSSČČMM 
aa ppoossllaannkkyynněě EEvvrrooppsskkééhhoo ppaarrllaammeennttuu

Morální bída
Energetická chudoba, inflace, nízká životní

úroveň, zdražování základních životních
potřeb, nedostatek bydlení, válka, migrace,
hospodářská krize. Co za tím stojí? Někdy
stačí se zamyslet nad citáty jiných, protože
svět a lidé jsou stále stejní. 

Tomáš Baťa řekl před druhou světovou vál-
kou, tuším v roce 1932, toto: »Příčinou krize je morální bída. Pře-
lom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe.
To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je násle-
dek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský
úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniál-
ních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem,
k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co
nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šet-
ření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte
pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finanč-
ními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní
a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. 

A tento člověk znal i cestu: »Přímé jednání patří mezi prvotní
podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo,
a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou
veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré
instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj
úspěch je neodvratný.«

Jenže jsou dnešní mocipáni přímosti schopni? Vždyť principy
udržitelné vlády země jsou stejné jako před dvěma tisíci lety: »Roz-
počet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu napl-
nit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla
zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla ome-
zit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pra-
covat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.« To věděl již Mar-
cus Tullius Cicero, 50 let př. n. l.

Obávám se, že toho ale nejsou schopni. A proto poslední vzkaz:
»Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhová-
ním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka
a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou
zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha
zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého?
Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste
o nic víc, než můj kůň. Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel
své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebe-
nepatrněji hájil zájmy Commonwealthu? Vy mrzké děvky! Což jste
svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto
posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak
hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování
křivd! Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve
jménu Boha, jděte!« Oliver Cromwell 20. 4. 1653 v Londýně.

HHeelleennaa KKOOČČOOVVÁÁ

Rub a líc ukrajinské krize
Měsíční výročí napadení Ukrajiny ruskou

armádou, závěry nedávného summitu NATO
a Evropské unie spolu s bilaterálními jedná-
ními snad již dostatečně ukázaly pravou tvář
a smysl konfliktu, jednoznačně nejnebezpeč-
nějšího pro světový mír a budoucnost lidstva.
Na jedné straně je to bezprecedentní agrese
Ruska vůči svému politicky, sociálně i eko-
nomicky devastovanému sousedu, obětnímu
beránku, jemuž musí v zájmu demokracie
pomoci celá Evropa, na straně druhé je to
semknutí Západu proti státu, který ve snaze
obnovit své velmocenské postavení neváhal
přistoupit k prosazování své velmocenské
politiky silou. Cui bono?

Zprávy z bojišť, jakkoli jsou viditelně
zmanipulované a agresivně tendenční,
v čemž vyniká zpravodajství České televize,
potvrzují, že jako každá mince má i ukrajin-
ská karta svou skrytou rubovou stránku. Při-
čemž, řečeno s Frédericem Bastiatem, co
není vidět, je stejně důležité jako to, co vidět
je. A to je dlouho očekávaná možnost srazit

na kolena odvěkého rivala v boji o ovládání
světa a nastolení nového světového pořádku
pod obnovenou dominancí USA s patolíza-
lstvím většiny států Evropské unie, v čelné
řadě s kolaborantskou vládou ČR, které
nevadí oslavování nacismu a krvavé běsnění
ultranacionalistických a antisemitistických
bojůvek počínaje pohrobky Stepana Bande-
ry po vraždění příslušníků levice neonacisty
z batalionu Azov. Konec konců oficiální
pozdrav v ukrajinské armádě a používaný
všemi vládními činiteli »sláva Ukrajině,
hrdinům sláva« byl zaveden a používán
právě hordami OUN a obnoven předchůd-
cem současného prezidenta. Současnému to
nevadí, stejně jako vraždy a pogromy ve
Lvově, Kyjevě či aktuálně v Oděse. Proč?
Není to součást globálního tažení proti
silám pokroku za monopolární svět v péči
strýčka Sama?

Vraťme se k nám, domů. Nejsou i u nás
flagrantní příklady dvojího vidění reality?
Člověk s jiným názorem není stoupenec

menšinového názoru,
ale téměř zločinec, od
něhož je třeba se
distancovat. Při oslav-
ných tirádách o našem
skvělém jednání
s běženci a bezprece-
dentní vstřícnosti vůči nim zůstává jaksi
v pozadí vzpomínka na několik stovek bez-
prizorných dětí ze Sýrie, které jsme odmítli
přijmout jako »bezpečnostní riziko«. Má
snad pravdu anonymní poslanecký blbeček
tvrdící, že konečně dostanou »Rusáci« za
ucho za srpen 1968? Jakou asi má lidskou
hodnotu ministr volající po dalším a dalším
zvyšování výdajů na zbrojení, na sociální
podporu běžencům a vytváření optimálních
podmínek pro jejich údajnou integraci
(když sami tvrdí, že se chtějí vrátit) a zapo-
míná dodat, že desítky miliard Kč celkem
na pomoc Ukrajině a vyšší péči preferova-
ným Ukrajincům zaplatí i ti naši nejchudší
spoluobčané. LLaaddiissllaavv ŠŠAAFFRRÁÁNNEEKK

Vítek jako kvítek
Není Vít jako Vít,

ale Vít Bárta a Vít
Rakušan mají mnoho
společného. Jejich
spojnicí je politika
a hnutí, která jsou
podnikatelského cha-

rakteru. Ať už šlo o pověstné véčkaře nebo
nyní hnutí STANkařů. Vítek Rakušan je
pěkný kvítek, když se opírá o takové kapa-
city jako studenta americké demokracie
Farského nebo europrávníka Polčáka. 

Podivné kyperské peníze, které jeho
hnutí obdrželo na konci roku 2021, prý
pečlivě prověřilo a zjistilo co? Očividně
nic a Standa Polčák si mezitím řekl
o milionové provize za to, že zastupoval

obce ve věci výbuchu ve Vrběticích. Jak
normální a morální je, když si za hodinu
práce řekl 47 tisíc korun? Po skandálním
odhalení rezignoval na post místopředse-
dy STAN, ale europoslancem zůstal.
V tom hnutí to nějak popletli, ne? Měl
zůstat místopředsedou, ale skončit jako
europoslanec. Nebojte, on to myslel
upřímně jako dříve jiný Standa (Gross). 

To podnikatelský plán jiného místop-
ředsedy STAN, studenta Jana Farského,
byl daleko lepší. Při svém studijním
pobytu v USA si chtěl ponechat poslane-
cký mandát a na důležitá hlasování vždy
přiletět (jako čáp). Pod tlakem ale nako-
nec v Poslanecké sněmovně skončil.
Chtěl si za peníze daňových poplatníků

vesele studovat za oceánem. Takže kvítek
Vítek ztratil další kytičku. 

STAN jako partner v současném Pěti-
kolečku však zatím nepřišel o věneček. Je
to ale už asi blízko, proto náš Vítek pro-
hlásil, že jeho hnutí potřebuje ráznou
obměnu. Potřebuje prý nové politiky, kteří
nebudou jako jeho bývalí místopředsedo-
vé a už vůbec ne jako klasičtí čeští politi-
ci. Jenže jak mu chcete věřit? Vždyť od
samého počátku vládnutí v pětipsu se
STAN zmítá ve skandálech, které souvisí,
jak jinak v případě podnikatelských pro-
jektů, s penězi nebo majetkem. Vítek, to
ale myslí upřímně. No, nevěřte mu? 

JJaann KKLLÁÁNN,, 
ppřřeeddsseeddaa OOVV KKSSČČMM KKuuttnnáá HHoorraa

Torpédo Postupimské dohodě
Měli bychom

věnovat víc
pozornosti bláz-
nům? Nebo
bychom je měli
nechat vypovídat

a myslet si, že stejně jejich řeči nikam
nevedou, ať si říkají, co chtějí? Přímé
otázky, těžké odpovědi. Když ve svém
vězení v Lansbergu dodiktoval Adolf
Hitler svůj Mein Kampf, brzy tuto
knihu mohly číst miliony a možná, že
i miliony četly, málokdo až do roku
1933 však věřil, že to není výplod bláz-
nivého mozku anebo bláznivé situace
ve věznici. A přitom to byl jasný pro-
gram, jen a jen ho rozepsat do plánu
a napsat: Tehdy a tehdy, to a to. Pozdě-
ji bylo těžké »bycha« honit. Tedy
v době, kdy se onen plán začal plnit.

Proto, když jsem si přečetl vizi býva-
lého velitele polských pozemních sil
generála Waldemara Skrzypczaka,
nenapadlo mě nic jiného, než ono mein-
kampfové srovnání. Kdyby ho vyslovil
neznámý blázen z bohnické léčebny, asi
bych se zmínil o potřebě zavřít ho na
»uzavřené oddělení« zdejší psychiatric-

ké léčebny. Jenže tak vysoká »persona«
přece nemůže říkat nic do větru a jestli
se už odváží vyřknout podobný názor,
pak to nemůže být jen z jeho hlavy. Jak
by to vypadalo, kdyby generál NATO
v polské uniformě vymýšlel takové
nesmysly. To jistě potvrdí i bývalý
náčelník náčelníků gen. Petr Pavel. Prý,
tak si to pan polský velitel představuje?,
by NATO mělo obsadit, zřejmě jako
jednu ze sankcí, ruskou Kaliningrad-
skou oblast a věnovat ji Polsku, které na
ni má »historický nárok«. 

Zeptejme se proto, dříve než budeme
přepisovat výsledky jednání postupim-
ské trojky, jak je to s nárokem Polska na
»königsbergskou enklávu«, tedy dnes
Kaliningradskou oblast? Z našich
národních dějin si pamatujeme, že
v roce 997 tady zahynul český biskup
Svatý Vojtěch (Adalbert), když sem při-
jel v zájmu svých německých bratří
pokřesťanštit zdejší Prusy. To místo,
Swiaty Gaj, je dnes na území Polska.
Až tam se totiž rozprostíralo osídlení
zdejšími germánskými Prusy. Ještě jed-
nou je však zdejší území spojeno s naši-
mi národními dějinami. To když na

nepoddajné Prusy byla zorganizována
křížová výprava, jíž se zúčastnil také
český král Přemysl Otakar II. Dorazil až
k ústí řeky Pregoly do Baltického moře.
Tady měl založit město Královec. Podle
současných německých bedekrů však
ono město založil, sice na počest české-
ho krále, Řád německých rytířů, který

přišel sem zřejmě spolu s ním. To bylo
roku 1255. Zemi ovládl však až v roce
1283 a začal ji asimilovat. Přijížděli
osadníci z Německa a postupně vytlači-
li nebo poněmčili zdejší Prusy. Z těch
zbylo jenom jméno. Řád tu vládl až do
roku 1525, poté Albrecht Braniborský
z něj udělal svou enklávu, aby počát-
kem třicetileté války se uskutečnilo
definitivní  spojení s Pruskem pod vlá-
dou Hohenzollernů. Když v roce 1772
došlo k prvnímu dělení Polska, toto

území se stalo provincií Východní Prus-
ko a tak tomu bylo až do roku 1945.
S Polskem společného nemělo nic, jen
jeho jižní část, většinou zabraná po zmí-
něném dělení, která původně byla pol-
ská, se také Polsku vrátila. 

Po 9. dubnu 1945, kdy Východní
Prusko obsadila Rudá armáda, se roz-

hodnutím Postupimské konference,
stala součástí SSSR. Původní německé
obyvatelstvo buď uprchlo, nebo bylo
vystěhováno na základě zmíněných
Postupimských dohod. Oblast dostala
název Kaliningradská po tehdejším
sovětském prezidentu (předsedovi Nej-
vyššího sovětu). Dnes v oblasti žije
k milionu obyvatel, z toho asi jedno
procento Němců, Poláků je tu 0,3 pro-
centa a Rusů 86,5 %. Ostatní jsou Bělo-
rusové, Ukrajinci, Litevci, Tataři, atd…

Názor pana generála byl veřejně
publikován a v posledních dnech se
rozšířil do světa. Pokud by byl přijat,
pak, i když je hrůzné domyslet, jakým
způsobem by ho chtěl pro Polsko zís-
kat, by šlo o bezprecedentní porušení
Postupimských dohod. Asi ovšem
navrhovatel neuvážil, že jen u Kalinin-
gradské oblasti by nezůstalo. Odhléd-
něme od toho, že Rusko, jako nástup-
nický stát, by se bránilo a cíl by se
nemuselo polské armádě podařit vybo-
jovat. Pokud by náhodou uspěla,
potom změny by se musely dotknout
i Polska, které díky Postupimi získalo
nejen Wroclaw, Olsztyn, ale i Gdaňsk,
Štětín, Kolobrzeg, ad., a mohlo se tak
stát námořní mocností. Jmenovaná
města a celý dnešní polský západ pat-
řil do té doby Německu a že by SRN
nereagovala, lze pochybovat. A to se
nezmiňuji o dalších poválečných hra-
ničních změnách.

Proto myslím, že pan generál Skr-
zypczak by přinejmenším měl být
poslán na pozorování k lékařům přísluš-
né odbornosti.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR

STŘEDA l 30. BŘEZNA 2022 NÁZORY l POLEMIKA l STRANA 5

Tato otázka mě napadla, když jsem slyšela jeho
»upřímné« vyjádření na tiskové konferenci, kde po

vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády ČR prohlá-
sil, že se tento nouzový stav nedotkne občanů ČR. 

Měli bychom věnovat víc pozornosti bláznům?
Nebo bychom je měli nechat vypovídat 

a myslet si, že stejně jejich řeči 
nikam nevedou, ať si říkají, co chtějí? 



Na semináři Výstavba
vodíkových plnicích stanic,
který pořádá agentura Czech-
Invest a ministerstvo průmys-
lu a obchodu, to řekl JJaann BBeezz--
dděěkkoovvsskkýý z ministerstva
dopravy.

Nástup vodíkových
technologií má podle
Bezděkovského přijít
po roce 2025, pravdě-
podobně ale do plánů
zasáhnou dva pandemické
roky. Plán mít 80 plnicích sta-
nic v roce 2030 je podle něj
velmi optimistický.

Ministerstvo dopravy
v letech 2017 až 2020 podpo-
řilo z operačního programu
stavbu devíti plnicích vodíko-
vých stanic, alokace činila 354
milionů korun. Ministerstvo
projekty podpořilo 85 procen-
ty nákladů, díky tomu budou
vznikat vodíkové stanice

v Praze, Brně, Ostravě, Plzni,
Ústí nad Labem a Litvínově.

Projekty mají podle Bezdě-
kovského zpoždění. »Realita
není úplně dobrá, protože
máme už od různých žadatelů

indikace, že to nestihnou v ter-
mínu, v jakém měli, a bohužel
se nám blíží konec operačního
programu,« uvedl Bezděkov-
ský. Patrně tak stát bude muset
diskutovat s Evropskou komisí,
aby bylo možné posunout ter-
mín čerpání peněz. »Ty projek-
ty nyní mnohdy teprve zahajují
výběrová řízení,« uvedl Bezdě-
kovský. Hrozí, že finanční pro-
středky propadnou a nebudou
na dotaci vyplaceny, doplnil.

Podle Bezděkovského se
nyní diskutuje o povinnosti
budovat síť plnicích vodíko-
vých stanic, nařízení se bude
v roce 2026 revidovat. Disku-
tuje se například o tom, jak
hustá má být síť vodíkových
stanic, rozhoduje se mezi kaž-
dými 150 nebo 300 kilometry
na transevropské dopravní síti
(TEN-T). V ČR do ní spadají

například dálnice.
V letech 2022 

až 2027 plánuje
ministerstvo dopra-
vy na stavbu plni-
cích vodíkových

stanic vyčlenit z operačního
programu 500 milionů až
jednu miliardu korun. Odha-
duje se, že díky této podpoře
vznikne deset až 15 plnicích
stanic. Začátek se plánuje na
letošní červenec, podpora opět
bude činit 85 % nákladů.
Národní akční plán počítá
s tím, že ČR bude mít do roku
2027 minimálně 15 vodíko-
vých stanic.

Ke konci loňského roku

bylo podle Bezděkovského
v Evropské unii 136 plnicích
vodíkových stanic. Lídrem je
Německo, které jich má 89,

podle Bezděkovského ale
mělo Německo cíl mít do roku
2020 celkem 100 vodíkových
stanic. Například Francie má

19 plnicích stanic vodíku,
Nizozemsko sedm. Jednu stej-
ně jako ČR má například Fin-
sko.
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PROJEKTY MNOHDY TEPRVE
ZAHAJUJÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ,

HROZÍ, ŽE PROPADNOU
FINANČNÍ PROSTŘEDKY.

AAmmeerriicckkáá ssppoolleeččnnoosstt AAppppllee
pplláánnuujjee vv ppřřííššttíímm ččttvvrrttlleettíí ssnníí--
žžiitt vvýýrroobbuu ssvvýýcchh ppřřííssttrroojjůů
iiPPhhoonnee SSEE pprroottii ppůůvvooddnníímmuu
pplláánnuu oo 2200 pprroocceenntt.. JJee ttoo jjeeddeenn
zz pprrvvnníícchh ssiiggnnáállůů,, žžee vváállkkaa nnaa
UUkkrraajjiinněě aa hhrroozzííccíí iinnffllaaccee
zzaaččaallyy ssnniižžoovvaatt ppooppttáávvkkuu ssppoo--
ttřřeebbiitteellůů ppoo eelleekkttrroonniiccee..

Napsal to list Nikkei Asia
s odvoláním na informované
zdroje. Firma rovněž sníží
výrobu sluchátek AirPods.

Apple uvedl svůj iPhone SE
na trh před necelými třemi
týdny. Je to první levný telefon
firmy určený pro sítě páté
generace (5G). Firma nyní
sdělila několika dodavatelům,
že hodlá snížit výrobní objed-
návky pro příští čtvrtletí při-
bližně o dva až tři miliony
kusů s odkazem na slabší
poptávku, než čekala.

Apple pro letošní rok také
snížil objednávky sluchátek
AirPods o více než deset mili-

onů kusů, protože předpovídá
slabou poptávku a chce snížit
zásoby. Loni podle údajů
firmy Counterpoint Research
prodal Apple zhruba 76,8 mili-
onu sluchátek. Letos by ale
podle zdrojů mohl prodej ve
srovnání s loňským rokem
klesnout.

Apple rovněž požádal doda-
vatele o snížení výroby celé
řady přístrojů iPhone 13 proti
původnímu plánu o miliony
kusů. Důvodem je úprava
podle sezonní poptávky.

Tyto kroky jednoho z nej-
větších světových odběratelů
čipů a součástek upozorňují na
rostoucí tlak na technologický
průmysl po vypuknutí rusko-
ukrajinské války, která ještě
zhoršila dlouhodobý nedosta-
tek čipů. Problémy s čipy
zasáhly řadu odvětví, od chyt-
rých telefonů přes osobní
počítače po automobilky.

Řada vlád, od USA a EU po

Japonsko, Jižní Koreu a Tchaj-
wan, uvalilo ekonomické
sankce na Rusko. Dodavatel-
ským řetězcem otřásly turbu-
lence na trzích s ropou, energií
a surovinami. Hrozící inflace

pak dále ohrožuje životní
náklady lidí a vytváří obavy
z dalšího vývoje poptávky po
spotřební elektronice a dalších
produktech.

Podle jednoho z vedoucích

pracovníků dodavatele firmy
Apple není překvapivé, že
společnost vidí příští čtvrtletí
konzervativně. »Válka ovliv-
nila výdaje na evropských
trzích. Je pochopitelné, že

(spotřebitelé) budou šetřit
peníze na potraviny a topení,«
řekl Nikkei Asia.

Rozhodnutí Applu, lídra
v odvětví spotřební elektroni-
ky, snížit objem výroby
u nového přístroje iPhone by
mohlo vyvolat řetězový efekt
u dalších výrobců spotřební
elektroniky, aby také kvůli
nejistotě na trhu snížili výrob-
ní objednávky a upravili své
zásoby.

Analytik Counterpoint
Research BBrraaddyy WWaanngg uvedl,
že celý trh s chytrými přístro-
ji má nepřiměřeně vysoké
zásoby a bude muset projít
korekcí. »Vidíme, že konco-
vá poptávka po chytrých tele-
fonech je poměrně slabá.
Navíc rusko-ukrajinská válka
bude mít pravděpodobně ved-
lejší dopad na celý evropský
trh a další spotřebitelskou
poptávku,« řekl Wang Nikkei
Asia.

VV ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee mmáá bbýýtt ddoo rrookkuu 22003300 ppooddllee pplláánnůů 8800 ppllnnii--
ccíícchh vvooddííkkoovvýýcchh ssttaanniicc.. NNyynníí vv zzeemmii ffuunngguujjee jjeeddnnaa,, ddaallššíícchh
ddeevvěětt ssee bbuudduujjee.. DDoo rrookkuu 22003300 mmáá ppoo ččeesskkýýcchh ssiillnniiccíícchh jjeezzddiitt
aažž 5500 000000 oossoobbnníícchh aauutt nnaa vvooddííkk aa 887700 vvooddííkkoovvýýcchh aauuttoobbuussůů..

Infrastruktura pro vodík má zpoždění

Na hypotéku dosáhne stále méně lidí
HHyyppootteeččnníí bboooomm vv ČČeesskkéé

rreeppuubblliiccee lleettooss kkoonnččíí,, nnaa úúvvěěrr
nneeddoossááhhnnee ttřřeettiinnaa žžaaddaatteellůů,,
vvyyppllýývváá zz aannaallýýzzyy ffiinnaannččnněě--ppoorraa--
ddeennsskkéé ppllaattffoorrmmyy CChhyyttrrýý HHoonnzzaa..
PPooddllee jjeejjíícchh ddaatt ssee ssnníížžiillaa pprrůůmměěrr--
nnáá hhooddnnoottaa hhyyppoottéékkyy aa nnaaooppaakk
nnaarroossttllaa pprrůůmměěrrnnáá ddoobbaa ffiixxaaccee..

Rok 2021 byl i přes zvyšování
úvěrových sazeb proti předcho-
zím rokům bohatý na celkové
množství sjednaných hypoték.
Tento trend však podle součas-
ných předpovědí pokračovat
nebude a rok 2022 se ponese ve
znamení poklesu.

»Poradci z naší sítě hlásí nejen
pokles žadatelů o hypotéky, ale
také snížení průměrné hodnoty
těch schválených. Faktorů, které
k situaci na trhu vedly, je řada.
Od zvyšující se inflace přes stou-
pající ceny nemovitostí až po
úpravy v samotných vyhláškách.
I proto odhadujeme, že až třetina

žadatelů jednoduše neuspěje,«
uvedl ředitel společnosti JJiiřříí
HHaavvrrllaanntt.

Loni stejně jako v roce 2020
byly hypotéky nejčastěji sjedná-
vány na nejdelší možnou dobu 30
let. Průměrná doba fixace vzrost-

la z 6,1 roku v prvních měsících
roku 2021 na 6,5 roku v jeho
závěru. Celkově se hypoteční
poptávka loni zvýšila téměř dvoj-
násobně proti roku 2020.

Nyní ve srovnání s posledním
kvartálem minulého roku množ-

ství sjednaných hypoték výrazně
klesá. Průměrná hodnota hypo-
téky se snížila z 3,5 milionu
korun v posledním kvartálu 2021
na tři miliony korun v lednu
i únoru 2022. Projevilo se tak
navýšení sazeb, to poslední na
4,5 % přišlo v únoru 2022. Chyt-
rý Honza letos očekává pokles
objemu hypotečních úvěrů zhru-
ba o 20 %.

Analytici společnosti předpo-
kládají, že možnost dosáhnout na
hypotéku ovlivní také nastavení
limitů ukazatele LTV (poměr
úvěru a hodnoty zastavené nemo-
vitosti), ukazatele dluhové služby
DSTI (poměr mezi celkovou výší
měsíčních splátek dluhu žadatele
o úvěr a jeho čistým měsíčním
příjmem) a příjmového ukazatele
DTI (celkové zadlužení žadatele
o úvěr k jeho čistému ročnímu
příjmu), k jejichž zpřísnění dojde
1. dubna.

Huawei zase tvoří rekordní zisky
ČČiissttýý zziisskk ččíínnsskkéé tteecchhnnoollooggiicckkéé

ssppoolleeččnnoossttii HHuuaawweeii TTeecchhnnoollooggii--
eess lloonnii vvzzrroossttll oo rreekkoorrddnníícchh 7766
pprroocceenntt nnaa 111133,,77 mmiilliiaarrddyy jjüüaannůů
((440011,,66 mmiilliiaarrddyy kkoorruunn)),, ppřřeessttoožžee
ttrržžbbyy ffiirrmmyy kkvvůůllii ssaannkkccíímm UUSSAA
aa ssllaabbššíí ddoommááccíí ppooppttáávvccee zzppůůssoo--
bbeennéé ppaannddeemmiiíí ppoopprrvvéé kklleessllyy..

Tržby firmy se loni snížily
o 29 % na 636,8 mld. jüanů.
»Navzdory poklesu tržeb v roce
2021 se zvyšuje naše schopnost
vytvářet zisk a generovat peněžní
toky a jsme lépe schopni se vyrov-
nat s nejistotou,« uvedla finanční

ředitelka MMeenngg WWaann--ččoouu, která se
loni vrátila z Kanady, kde byla
zadržována téměř tři roky.

Vláda amerického expreziden-
ta Donalda Trumpa uvalila na
Huawei sankce, jež zdůvodnila
obavami o národní bezpečnost.
Ve skutečnosti ale šlo o snahu
oslabit konkurenci v zájmu ame-
rických technologických společ-
ností. Americké firmy nyní
nesmějí s Huawei obchodovat,
což mimo jiné znamená, že Hua-
wei nesmí používat ve svých
chytrých telefonech systém And-

roid firmy Alphabet a další tech-
nologie původem z USA.

Americké sankce spolu s koro-
navirem přiměly Huawei k tomu,
aby prodala divizi telefonů střed-
ní třídy Honor. Současně se zhru-
ba zbavila divize serverů x86.

Meng, která je dcerou zaklada-
tele Huawei, byla zadržena
v Kanadě v prosinci 2018 poté,
co na ni newyorský soud vydal
zatykač, protože se podle vyšet-
řovatelů snažila zakrýt pokusy
společností napojených na Hua-
wei prodat vybavení do Íránu,

v rozporu s americkými sankce-
mi. Loni v září jí ale bylo umož-
něno vrátit se do Číny, protože se
podařilo uzavřít dohodu s americ-
kými prokurátory.

Firma po uvalení amerických
sankcí zintenzivnila výzkum
a vývoj v oblastech jako zelená
energie a autonomní řízení. Zvý-
šila také prodej své řady hardwa-
rových produktů pro spotřebitele.
Tržby z prodeje takzvané nositel-
né elektroniky (wearables)
a chytrých obrazovek stouply
o 30 %, napsala agentura Reuters.

Spotřebitelé začali šetřit na elektronice
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JIHOMORAVŠTÍ VINAŘI BODOVALI

VE FRANCII
Vinaři z jižní Moravy získali na mezinárodní soutěži růžo-

vých vín ve Francii Vinalies Mondial du Rosé tři zlaté a dvě
stříbrné medaile. Dvě zlaté získalo Vinařství Vajbar
z Rakvic, jednu zlatou a dvě stříbrné pak Znovín Znojmo,
který už letos bodoval na klání růžových vín ve Španělsku.
Informoval o tom Vinařský fond, který účast vinařů na
zahraničních soutěžích finančně podporuje. Vinaři z ČR do
soutěže poslali 13 vín a získali pět medailí, což je lepší
výsledek než loni, kdy získali jednu zlatou a jednu stříbr-
nou. Odborníci letos posuzovali 1000 vín z celého světa.
Vinařství Vajbar z Rakvic na Břeclavsku získalo letos zlaté
medaile za Frankovku rosé, výběr z hroznů 2021 a za
Cabernet Sauvignon rosé, výběr z hroznů 2021. Znovín
Znojmo získal zlatou pro Rulandské modré rosé, pozdní
sběr 2017 vyráběné pod označením Pinot noir 3,14, který se
nedávno stal šampionem kategorie polosuchých růžových
vín na soutěži Concours Mondial de Bruxelles Rosé Wine
Session ve Španělsku. Stříbrné medaile má Znovín za
Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2020 opět z edice Pinot
noir 3,14 a za Znovín de Lux rosé brut Zweigeltrebe, jakost-
ní šumivé víno 2013. Soutěž Vinalies Mondial du Rosé se
koná každoročně od roku 2004, pořádají ji členové Unie
francouzských enologů. Patronát nad soutěží má Meziná-
rodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) a Meziná-
rodní unie enologů (UIOE) a soutěž je součástí Světové
federace významných mezinárodních soutěží vín a destilátů
VINOFED.

AUTO ROKU JDE DO FINÁLE
O letošní titul Auto roku v ČR se utkají BMW i4, Dacia

Jogger, Opel Astra, Peugeot 308, Subaru Outback a Škoda
Fabia. Rozhodla o tom porota složená z 27 motoristických
novinářů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů, který anke-
tu spolupořádá. Do letošního ročníku automobilky přihlási-
ly 37 vozů 24 značek. Vítěz finálního hlasování bude vyhlá-
šen 19. dubna. Součástí ankety je hlasování veřejnosti na
stránkách . Letošní ročník slučuje z důvodu koronavirové
pandemie neuskutečněnou anketu roku 2021 s aktuální sou-
těží. V předchozím roce 2020 titul Auto roku získalo BMW
řady 3. Vítězem evropské ankety Auto roku 2022 se stal na
konci minulého měsíce na základě hlasování 61 motoristic-
kých novinářů z 22 zemí elektrický crossover Kia EV6.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA
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Maďarské volby s dohlížiteli opozice
MMaaďďaarrsskkýý oobbččaannsskkýý ssppoolleekk

ssppoojjeennýý ss ooppoozziiccíí pprroošškkoolliill ppřřeess
2200 000000 ddoobbrroovvoollnnííkkůů,, kktteeřříí
bbuuddoouu bběěhheemm vvoolleebb ddoo ppaarrllaa--
mmeennttuu vvee vvoolleebbnníícchh mmííssttnnoosstteecchh
ddoohhllíížžeett nnaa pprrůůbběěhh hhllaassoovváánníí
aa ssččííttáánníí hhllaassůů.. MMaaďďaarrsskkoo ččeekkaajjíí
oo vvííkkeenndduu vvoollbbyy.. VVllááddnníí ssttrraannaa
FFiiddeezzss pprreemmiiéérraa VViikkttoorraa OOrrbbáánnaa
jjee vv nniicchh ffaavvoorriitteemm,, ssjjeeddnnoocceennáá
ooppoozziiccee vveeddeennáá PPéétteerreemm MMáárr--
kkiimm--ZZaayyeemm aallee oohhrroožžuujjee OOrrbbáá--
nnoovvoo ppoossttaavveenníí nneejjvvííccee zzaa
ppoosslleeddnníícchh vvííccee nneežž 1100 lleett..

Sdružení Számoljuk Együtt
(Sčítejme společně) chce, aby
v každé z více než 10 000 voleb-
ních místností byli aspoň dva
zástupci opozice, kteří by doku-
mentovali případná pochybení
a dohlíželi na sčítání hlasů. Opo-
zice se domnívá, že v některých
ze 106 volebních okrsků budou
souboje vládních a opozičních
kandidátů velice těsné, a záležet
proto bude na každém hlasu.
»Není správné, že v mnoha
maďarských okrscích nejsou
žádní skrutátoři, kteří by repre-
zentovali opozici,« řekla JJuuddiitt
SSzzáánnttóóoovváá ze Számoljuk Együtt.
»Proto jsme se rozhodli zorgani-
zovat tuto iniciativu, která by
dohlížela na férový průběh
voleb, jelikož panuje podezření,
že jinak by mohlo dojít k podvo-
dům,« dodala.

Strana Fidezs všechny volby
od roku 2010 vyhrála s velkou
převahou, tentokrát se ale spo-
jilo šest opozičních stran
napříč celým politickým spekt-

rem, které kandidují společně,
a mají tak větší možnost dlou-
holetého hegemona maďarské
politiky ohrozit. »Proces sčítá-
ní je velice důležitý, protože
dokonce ve volbách, které
veřejnost nepovažovala za
těsné, byly v některých okrs-
cích rozdíly mezi kandidáty jen
velice malé,« uvedl AAddaamm
SSaannyyoo, další zástupce sdružení.
Tentokrát podle něj a ČTK
bude mezi 106 volebními
obvody hned několik takových,

kde může o vítězi rozhodnout
méně než 1500 hlasů.

Kromě dobrovolníků má na
průběh voleb v Maďarsku dohlí-
žet i početná mise pozorovatelů
z Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE).
Ta v únoru ohlásila, že do země
v den voleb pošle na 200 pozo-
rovatelů, ačkoli v jiných zemích
EU na hlasování obvykle dohlí-
ží jen deset odborníků. Tak vel-
kou misi OBSE do některé
z evropských zemí naposledy

vyslala na bulharské volby
v roce 2013.

Zrušené setkání V4
Maďarsko zrušilo setkání

ministrů obrany zemí Visegrád-
ské skupiny (V4) poté, co se
kvůli přístupu Budapešti k Ukra-
jině odhlásili ministři z ČR a Pol-
ska. S odvoláním na maďarské
ministerstvo obrany o tom včera
informoval server Euractiv. Neú-
čast jako první v pátek oznámila
česká ministryně obrany Jana

Černochová, v pondělí se k ní
přidal polský kolega Mariusz
Blaszczak. Schůzka zástupců
zemí V4 byla naplánována na

dnešek a zítřek. »Vaše informace
jsou správné. Rádi bychom rov-
něž informovali, že setkání jsme
přesunuli na pozdější datum,«
napsalo maďarské ministerstvo
na dotaz Euractivu. Zrušení
schůzky potvrdila i rakouská
ministryně obrany Klaudia Tan-
nerová, která se měla setkání
zúčastnit v rámci jednání Středo-
evropské obranné spolupráce
(CEDC), kam patří také Rakous-
ko, Slovinsko a Chorvatsko.
Politikům vadí, že Maďarsko
zvolilo po ruském vstupu na
Ukrajinu velmi opatrný přístup
a mj. odmítlo Kyjevu pomoci
dodávkami zbraní. Orbán, který
platí za jednoho z nejbližších
evropských spojenců ruského
prezidenta Vladimira Putina, rov-
něž zakázal převoz zbraní na
Ukrajinu přes území Maďarska.
»Musíme zůstat mimo tuto
válku. Proto nepošleme na bojiš-
tě žádné vojáky nebo zbraně.
Musíme hájit své vlastní zájmy,«
řekl před dvěma týdny dlouhole-
tý předseda maďarské vlády. Za
jeho přístup ho na summitu EU
kritizoval i ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj. ((aavvaa))

Studie ukázala na největší znečišťovatele
PPřříísslluuššnnííccii vveellmmii ppooččeettnnéé

ggeenneerraaccee ppoovváálleeččnnééhhoo bbaabbyy
bboooommuu,, kktteeřříí ssee nnaarrooddiillii vv lleetteecchh
11994466 aažž 11996644,, jjssoouu nneejjvvěěttššíímmii
zznneeččiiššťťoovvaatteellii žžiivvoottnnííhhoo pprroossttřřee--
ddíí nnaa ssvvěěttěě.. TTaakkzzvvaanníí bbaabbyy bboooo--
mmeerrss mmaajjíí pprrýý ttaakkéé nneejjvvěěttššíí uuhhllíí--
kkoovvoouu ssttooppuu zzee vvššeecchh ggeenneerraaccíí..
TTvvrrddíí ttoo ssttuuddiiee,, oo kktteerréé iinnffoorrmmoo--
vvaall lliisstt TThhee TTiimmeess..

Z výzkumu vyplývá, že na lidi
starší 60 let v roce 2005 připada-
lo pět procent emisí skleníko-
vých plynů. Do roku 2015 tento
podíl vzrostl až na 33 procent.
Podle autorů studie je v generaci
baby boomers nejvíc lidí, kteří
bydlí ve velkých domech a jezdí
na zahraniční dovolené. Mají
také k dispozici více peněz než

mladší věkové skupiny, a proto
také častěji utrácejí za technolo-
gie a auta s velkou spotřebou,
tvrdí studie. »Starší lidé bývali
spořiví. Generace, která zažila
druhou světovou válku, si dáva-
la pozor na to, jak
využívá zdroje,«
uvedl hlavní autor
studie EEddggaarr HHeerrtt--
wwiicchh z Norské
univerzity věd
a technologií (NTNU) v Tron-
dheimu. Podle tohoto vědce se
od nich nová generace starších
lidí liší.

Studie, kterou publikoval
odborný časopis Nature Climate
Change, využila data o skleníko-
vých emisích různých věkových

skupin shromážděná v letech
2005, 2010 a 2015. Výzkumu se
zúčastnili lidé, kteří žili ve Velké
Británii, Spojených státech ame-
rických, v Austrálii, Norsku,
Japonsku a v Evropské unii. Star-

ší Australané a Američané v roce
2015 vyprodukovali v průměru
21 tun emisí na osobu, což je
skoro dvojnásobek hodnot, které
vědci zaznamenali u obyvatel
Evropské unie. V Evropě připad-
lo nejvíc emisí na lidi narozené
v letech 1946 až 1964, kteří

pocházeli z Lucemburska. Násle-
dovali je Britové, Finové a Islan-
ďané. »Lidé z generace baby
boomers mají jiné spotřební
návyky než takzvaná tichá gene-
race narozená v letech 1928 až

1945. Dnešní seni-
oři utrácejí více
peněz za bydlení,
spotřebu energie
a potraviny,«
uvedl Hertwich. 

Lidé nad 60 let měli v roce
2005 nižší emise než věková
skupina 30 až 44 let a osoby ve
věku 45 až 59 let. Nyní překoná-
vají obě mladší generace. Podle
dat Světové zdravotnické organi-
zace (WHO) se celosvětově
zvýší počet lidí nad šedesát let

z jedné miliardy v roce 2020 na
1,4 miliardy do roku 2030. Spo-
luautor studie CChhee--žžaann ČČeenngg
říká, že lidé starší šedesáti let
mají ve všech dvaatřiceti analy-
zovaných zemích stále větší
podíl na klimatických emisích.
»Spotřební návyky seniorů jsou
více neměnné. Bylo by napří-
klad výhodou, kdyby se více lidí
po odstěhování dětí přestěhovalo
do menších domácností,« pro-
hlásil vědec. »Doufejme, že se
podaří vybudovat více komunit
pro seniory, dopravních systémů
a infrastruktury,« dodal. Nej-
mladší věková skupina, tedy lidé
pod třicet let, snížila v letech
2005 až 2015 své emise v prů-
měru o 3,7 tuny. ((ččttkk))

Rusko výrazně omezí své vojenské aktivity
RRuusskkoo vvýýrraazznněě oommeezzíí ssvvéé

vvoojjeennsskkéé aakkttiivviittyy vv ookkoollíí
KKyyjjeevvaa aa ČČeerrnniihhiivvuu,, oozznnáámmiilloo
vvččeerraa ppoo uukkoonnččeenníí mmíírroovvýýcchh
rroozzhhoovvoorrůů mmeezzii ddeelleeggaacceemmii
KKyyjjeevvaa aa MMoosskkvvyy vv IIssttaannbbuulluu
rruusskkéé mmiinniisstteerrssttvvoo oobbrraannyy.. 

»V zájmu zvýšení vzájemné
důvěry a vytvoření nezbyt-
ných podmínek pro další jed-
nání a dosažení konečného
cíle, kterým je odsouhlasení
a podepsání dohody, bylo při-

jato rozhodnutí radikálně,
výrazně snížit ruskou vojen-
skou aktivitu ve směru na Čer-
nihiv a Kyjev,« prohlásil
náměstek ruského ministra
obrany AAlleexxaannddrr FFoommiinn s tím,
že podrobnosti ruský generální
štáb oznámí po návratu ruské
delegace do Moskvy. 

Obě strany dosáhly dosud
»nejvýznamnějšího pokroku«,
uvedl turecký ministr zahrani-
čí Mevlut Cavosuglu. Dnes už

vyjednávání pokračovat nebu-
dou, jak bylo původně v plánu,
následovat by měla až schůzka
ministrů zahraničí Ruska
a Ukrajiny. Na pořadu je podle
šéfa turecké diplomacie i set-
kání Putina a Zelenského,
časově ale nic neupřesnil.

Ruský ministr obrany SSeerrggeejj
ŠŠoojjgguu během včerejší porady
s ruskou generalitou oznámil:
»Základní úkoly první etapy
operace byly vcelku splněny.

Podstatně poklesl bojový
potenciál ukrajinských ozbro-
jených sil, což umožňuje sou-
středit základní pozornost
a úsilí na dosažení hlavního
cíle - osvobození Donbasu.
Ozbrojené síly Ukrajiny utrpě-
ly podstatné škody, ruské síly
vybojovaly nadvládu ve vzdu-
chu, ukrajinské letectvo a pro-
tivzdušná obrana byly praktic-
ky zničeny. Vojenské námoř-
nictvo přestalo existovat.

Ruské ozbrojené síly budou
pokračovat ve speciální vojen-
ské operaci až do dosažení
vytčených cílů.«

Ukrajinský prezident včera
v projevu k dánskému parla-
mentu zopakoval svou výzvu
ke zpřísnění protiruských
sankcí včetně zablokování
obchodu, zastavení nákupů
ruské ropy a uzavření přístavů
pro ruské lodě. 

((aavvaa,, ččttkk))

Zatýkají gangstery
PPoolliicciiee vv SSaallvvaaddoorruu zzaaddrržžeellaa

ppřřeess 11440000 lliiddíí,, oo kktteerrýýcchh ssee
ddoommnníívváá,, žžee jjssoouu ččlleennyy kkrriimmiinnááll--
nníícchh ggaannggůů.. IInnffoorrmmoovvaallaa oo ttoomm
vvččeerraa aaggeennttuurraa EEFFEE.. VV zzeemmii oodd
nneedděěllee ppllaattíí vvýýjjiimmeeččnnýý ssttaavv,,
kktteerrýý sscchhvváálliill ppaarrllaammeenntt kkvvůůllii
mmoohhuuttnnéé vvllnněě nnáássiillíí,, jjeežž ttuuttoo
ssttřřeeddooaammeerriicckkoouu zzeemmii zzaassááhhllaa..

Ministr spravedlnosti Gustavo
Villatoro uvedl, že policie v pon-
dělí podnikla přes 50 operací, při
kterých zadržela zhruba 1400
lidí. Mezi zadrženými jsou
i vůdci významného zločinecké-
ho gangu Mara Salvatrucha,
který zřejmě novou vlnu desítek
vražd – 87 od pátku do neděle,
rozpoutal. Operace budou pokra-
čovat. O zavedení výjimečného
stavu požádal pravicový prezi-
dent Nayib Bukele v reakci na
prudké zvýšení násilí v zemi.

Hlava státu gangům pohrozila
tvrdým postihem za novou vlnu
násilí.

Významný zpravodajský ser-
ver EEll FFaarroo, který patří mezi kri-
tiky vlády, ale tvrdí, že novou
vlnu násilí vyvolal krach jednání
mezi prezidentem a hlavními
kriminálními gangy. »Nayib
Bukele jednal se zločineckými
skupinami, aby z nich udělal své
politické spojence. Ale nepoda-
řilo se mu to,« uvedl server.
Výsledkem fiaska jednání je
podle serveru »hrozivá vlna
vražd«. O kontaktech mezi vůdci
kriminálních gangů a představi-
teli vlády a justice El Faro infor-
moval už v minulosti. Podle EFE
se v Salvadoru, kde žije 6,5 mili-
onu lidí, hlásí k pandillas až 70
000 lidí, z nichž je 16 000 ve
vězení. ((aavvaa,, ččttkk)) Salvadorský prezident Nayib Bukele (vpravo) FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg

Lídr maďarské opozice složené ze šesti různorodých stran Péter Márki-Zay, možná budoucí pre-
miér Maďarska. Orbánova strana Fidesz má podle průzkumů jen těsný náskok před opozicí – 41
% a 39 % hlasů. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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DOHLED JE NAMÍSTĚ, POKUD SE OPOZICE
DOMNÍVÁ, ŽE V NĚKTERÝCH VOLEBNÍCH

OKRSCÍCH BUDOU SOUBOJE VELICE TĚSNÉ
A ZÁLEŽET BUDE NA KAŽDÉM HLASU.

V EVROPĚ PŘIPADLO NEJVÍC
EMISÍ NA LIDI NAROZENÉ

V LETECH 1946 AŽ 1964, KTEŘÍ
POCHÁZELI Z LUCEMBURSKA.

DISKUTUJE
SE NA SÍTÍCH

Nacionalismus je problém tak-
řka všude na světě, na Ukrajině
i v Rusku. Stabilita ho odsouvá
na okraj a konflikt naopak posi-
luje - ve sporu se separatisty na
východě se střetli RU naciona-
listé (SPARTA) s UA naciona-
listy (AZOV). V ukrajinských
volbách 2019 nezískali ti ukra-
jinští hlasy k překročení pěti pro-
cent. Popularitu extrému ale
znovu zesílila probíhající válka.
Denacifikovat Rusko či Ukrajinu
je jen heslo. Konec války je to,
co skutečně pomůže. JJiiřříí DDoolleejjšš

Ovšem - pokud adorují váleč-
né zločince a židobijce… Teď se
řeší separatistické republiky jako
jeden z důvodů války. Myslíte,
že by s Vámi KK. souhlasila?
Stále zastávám právo národů na
sebeurčení, zejména když se
brání používání rodného jazy-
ka… Řeč je o tom, zda Ukrajina
porušovala a porušuje práva
ruské menšiny a zda to vedlo ke
vzniku separatistických republik.

VVllaaddiimmíírr CChhlloouubbaa

Je řeč o AZOVu, který bránil
to divadlo s dětmi…?

MMiicchhaall LLööbbll

Azov se k nacistické tradici
hrdě hlásí, prapor AZOV jsou
ozbrojení neonacisté. Azov brá-
nil divadlo s dětmi? Kde jste to
viděl? V naší TV? Typické čer-
nobílé vidění. Když chcete
odstranit následky, musíte
pochopit příčiny. NATO zahnalo
Putina do kouta, tak začal kou-
sat. Klidně podepíšu, že Putin je
diktátor a rozpoutal nesmyslnou
válku, kterou je nutné co nejdří-
ve ukončit, ale on to neudělal jen
tak ze zlé vůle… Ostatně neutra-
lita Ukrajiny je už na jednacím
stole. VVllaaddiimmíírr CChhlloouubbaa

Gregor Gysi ze strany Levice
se 21. března obrátil ve svém
apelu k ruským občanům, aby
pomohli okamžitě zastavit
válku, kterou ruská vláda vede
na Ukrajině. Protestovat vůči
moci je v Rusku nyní těžké, ale
miliony lidi zavřít nemohou.
Postavte se proti této Putinově
bratrovražedné válce, řekl.
Ukažte, že se nevede vaším jmé-
nem! Solidární je s Rusy protes-
tujícími proti Putinově válce
i naše frakce The Left v EP.

JJiiřříí DDoolleejjšš

Ano, je jisté, že Putin je tím
hlavním hráčem, ale pokud on
dojde k dojmu, že celý svět se
obrátil proti němu, pak jeho pří-
stup muže být právě takový, že
svou silou bude chtít dokázat to,
že UA si dobije… Ale právě
proto je zapotřebí se podívat na
tuto situaci bez zaujetí a vyslech-
nout si obě strany. Vím, že to
není lehká věc, ale tím, že tam
celý svět bude dodávat zbraně,
se jen dokáže to, že tam bude
umírat více civilistů… A krom
jiného, ono se nám to teď mluví,
ale za půl roku až dopadnou
následky emigrace, až budeme
muset dávat za chleba 60 Kč,
ubrat si z kapsy a dát to lidem
z UA, to hned každý změní
názor… MMiicchhaall ŠŠaammkkoo

Pro pořádek, uprchlík není lid-
ský zdroj a válka není investiční
příležitost! Kdo tvrdí opak, patří
za mříže. KKaatteeřřiinnaa VVaaňňkkoovváá

Jen klid! Mír na Ukrajině jen
tak nebude, to by se na to Vladi-
mír Dlouhý a ostatní kapitáni
našeho i západního průmyslu
podívali! Kdepak by jinak brali
otrockou pracovní sílu, ochotnou
prakticky ke všemu? Vždyť tady
v Čechách už jí začíná být zoufa-
lý nedostatek. Mírová jednání
budou překažena, laciné kvéry
dál zasílány po jednom ukrajin-
ským náckům, modrozlaté fang-
ličky nepřestanou vlát. S ruským
satanem budeme bojovat do
posledního Ukrajince. Chceš se
vsadit?

PPeettrraa MMrrttkkoovváá,, Facebook

:



Otázkou je, zda národní identi-
ta může obsahovat všechny své
podidentity a udržet se, aby se
nerozpadla. Někteří se dokonce
obávají amerického rozchodu
kvůli rozdílům mezi rudými
a modrými státy. Co pak lze říci
o ukrajinské identitě? Určité
vodítko může poskytnout násle-
dující historický náčrt. Nejstarší
zprávy o lidu zvaném Rusové –
Rus – obsahují příběhy sever-
ských (varjažských nebo švéd-
ských) knížat a slovanských měst,
zejména Novgorodu a Kyjeva.
Kníže Rurik založil dynastii vlád-
noucí Novgorodu a jeho nástupce
Oleg koncem 9. století dobyl
Kyjev. Rurikova knížata učinila
Kyjev svým hlavním městem
a přijala konverzi k pravoslavné-
mu křesťanství v čele s patriar-
chou v Konstantinopoli. Rusové
se začali odlišovat jako východní
slovanští mluvčí, na rozdíl od
Poláků, Čechů, Slováků, Chorva-
tů, Srbů, Bulharů a dalších, kteří
mluvili západními a jižními slo-
vanskými jazyky.

Dobyvatelé Litevci
Středověká Kyjevská Rus

trvala 400 let, dokud nebyla ve
13. století svržena a obsazena
mongolskými nájezdníky. O 200
let později, v roce 1480, Ivan,
velkokníže moskevský, s pomocí
Litevců nakonec porazil posled-
ního z Mongolů. Byli to však
Litevci, nikoli Ivan, kdo se vrhl
na dobytí zbývajících zemí
východních Slovanů včetně
dnešního Běloruska a Ukrajiny
až k Černému moři. Rozhodli se
upevnit své dobytí dynastickým
spojením v roce 1385, ne s nově
osvobozenými zeměmi Novgo-
rod a Moskva od Mongolů, ale
s Polským královstvím, což byl
krok zpečetěný jejich konverzí
ke katolické, nikoli k pravoslav-
né víře.

Pěšák v pomalém 
slučování

Ukrajina se stala pěšákem
v pomalém slučování Litvy

a Polska. Jako součást jejich
úplného sjednocení podle Lub-
linské smlouvy v roce 1569
byla celá Ukrajina převedena do
Polského království. Východní
Ukrajina byla později vyrvána
z Polska Ruskem poté, co se
vzbouření kozáci v polovině
17. století obrátili o pomoc na
Moskvu. Západní Ukrajina
však zůstala součástí Polska až
do rozdělení země na konci
18. století, kdy velká část
západní Ukrajiny nepřešla do
Ruska, ale do toho útvaru, co se
stal Rakouskem-Uherskem.
Zbytek Ukrajiny se dostal pod
ruskou nadvládu, jež pokračo-
vala po většinu carského
a sovětského období, až do roku
1991, kdy celá Ukrajina zjistila,
že po pádu Sovětského svazu
získala víceméně kontumačně
nezávislost. Ukrajinská lidová
republika krátce vznikla ve
zmatku po ruských revolucích
v roce 1917, ale byla rychle
pohlcena zpět do Sovětského
svazu, zatímco rakouská část
západní Ukrajiny byla ve dva-
cátých a třicátých letech dvacá-
tého století začleněna do znovu-
zrozeného polského státu.

Neochota podělit se
o výsady

Intervence Litevců ve 14.
století, jež dostala většinu
Ukrajiny pod polsko-litevskou
nadvládu na zhruba 500 let,
měla dopad, který dvě stě
následujících let ruské nadvlá-
dy nebylo schopno vymazat.
Převážně katolická polsko-
litevská aristokracie vládla nad
převážně pravoslavným ukra-
jinským rolnictvem. Ukrajinští
vůdci však usilovali o paritu
s Poláky a Litevci, částečně
proto, aby získali demokratické
svobody a privilegia, kterých
požívala polská a litevská
šlechta. To vše bylo v příkrém
kontrastu s ponurými obětinami
tyranských carů, jako byl Ivan
Hrozný v Moskvě. Politický
a kulturní příklon k Západu

i mezi pravoslavnými Ukrajinci
se projevil v založení Jednotné
církve v roce 1596, skrze niž
mnoho pravoslavných skupin,
zejména na západní Ukrajině,
přijalo autoritu papeže, ale
jinak zachovávalo pravoslavné
rituály a praktiky.

Neochota Poláků a Litevců
podělit se o své výsady a svobo-
dy a udělat z Ukrajinců rovno-
právné partnery ve Společenství
národů se ukázala být zkázou
Společenství. Masivní kozácké
povstání na Ukrajině v roce
1648, vedené Bohdanem
Chmelnickým, se obrátilo
k Rusku až poté, co se nepoda-
řilo dosáhnout s Poláky a Litev-
ci smíru přes jejich rozhořčení.
Výsledkem byla ztráta východ-
ní Ukrajiny ve prospěch Ruska,
potvrzená Andrusovskou
smlouvou v roce 1667. Ale
západní Ukrajina nejenže zůsta-
la v polském Litevském spole-
čenství až do konce 18. století,
ale její jádro (včetně toho, co
polsky mluvící lidé nazývají
městem Lwow, kterému Němci
říkají Lemburg a Ukrajinci

Lvov) pokračovalo jako součást
Rakouska-Uherska, než se stalo
součástí nově obnoveného pol-
ského státu mezi světovými vál-
kami. Nakonec bylo po roce
1945 poprvé začleněno do
Sovětského svazu ovládaného
Rusy.

Hluboké rozdíly
Dnes jsou západní Ukrajinci

převážně ukrajinsky mluvící
a převážně západně orientovaní.
Jejich dějiny a geografie jim
daly více zkušeností s relativně
otevřenými společnostmi Zápa-
du než lidem na východní Ukra-
jině. Jsou spíše nacionalisté
a protiruští, s více než nádechem
fašismu, jak dokazuje pokračují-
cí popularita pronacistického
kolaboranta z druhé světové
války Stepana Bandery. Východ-
ní Ukrajina - země východně od
řeky Dněpr a podél pobřeží Čer-
ného moře včetně Oděsy - je
naproti tomu převážně rusky
mluvící a možná pevněji pravo-
slavná a více se obávající evrop-
ské invaze než dominance
z Moskvy. Bylo to konec konců

právě zde, v oblasti Donbasu,
kde proruský odpor proti převra-
tu z roku 2015, který svrhl pro-
ruskou ukrajinskou vládu, ztvrdl
v otevřenou vzpouru a odtržení,
což vedlo k současné ukrajinské
válce.

Jsou-li rozdíly mezi západní
a východní Ukrajinou tak hlubo-
ké, jak tato historie naznačuje,
pak se jako pravděpodobný
výsledek příběhu jeví dvě Ukra-
jiny: nezávislý stát západní
Ukrajiny a ruská provincie
východní Ukrajiny, zhruba roz-
dělená podél řeky Dněpr a roz-
dělující současnou zemi na polo-
vinu. Je-li však společná ukrajin-
ská kultura schopna tento roz-
vratný historický materiál překo-
nat, pak by se jako logický
výsledek jevila Ukrajina spojují-
cí Západ a Východ.

Ukrajinská identita
Je možné, že hrdinství prezi-

denta Volodymyra Zelenského
tváří v tvář ruskému vstupu, stej-
ně jako jeho vedení, vyvolává
odhodlaný odpor Ukrajinců
v úvodních fázích války, mohlo

by dobře věštit symbolické zno-
vuzrození země dostatečné
k vytvoření národní identity,
která přesahuje užší obavy,
obavy a touhy, které dlouho
ovládaly západní a východní
Ukrajinu. Zda Zelenskyj bude
nadále podporovat násilný odpor
vůči Rusku, bude mučen, odejde
do exilu, nebo přizpůsobí nená-
silný či gándhistický přístup
k odporu, do značné míry určí
dlouhodobý běh událostí. To vše
se teprve uvidí. V každém přípa-
dě je však třeba hluboké rozpory,
které zde byly popsány, vyřešit
v širší vizi, aby se ukrajinská
identita stabilizovala a vzkvéta-
la. Co se zdá být jasné, je, že
k vytvoření soudržného, ukrajin-
ského národa není zapotřebí nic
menšího. 

AAddrriiaann KKUUZZMMIINNSSKKII
pprroo ccoouunntteerrppuunncchh..oorrgg

99.. bbřřeezznnaa 
(Autor je badatel, spisovatel

a občanský aktivista, jenž napsal
různé knihy o ekonomice, politi-
ce a demokracii.)
PPřřeekkllaadd VVllaaddiimmíírr SSEEDDLLÁÁČČEEKK

(Mezititulky redakce)

Dávná metropole, založená asi
pět set let před naším letopo-
čtem, byla zhruba se sedmnácti
tisíci obyvatel administrativním
i náboženským centrem Zapoté-
ků. Z vědecké studie vyplývá, že
vysvětlením její až 1300 let trva-
jící relativní prosperity a popu-
lačního růstu, by mohly být
právě jenom malé rozdíly mezi
bohatými a chudými lidmi a rov-
nější rozdělení moci. »V Monte
Albán existuje jen velmi málo
náznaků materiálních nerovnos-
tí, nebo že by tam byla koncent-
rovaná či silně autokratická
vláda,« řekl GGaarryy FFeeiinnmmaann, spo-
luautor studie a kurátor antropo-
logického oddělení muzea pří-
rodní historie v americkém Chi-
cagu. »Naopak je zde mnoho
náznaků vzájemné spolupráce
mezi jednotlivými domácnost-
mi,« dodává.

Velká pospolitost
Architektonické rozložení

města naznačuje, že společnost
byla mnohem pospolitější než
jiné společnosti té doby, ačkoli

určité rozvrstvení lze vypozoro-
vat i tady. Například ve vyšších
polohách kopce stála atraktiv-
nější a větší obydlí než níže na
svahu. Neexistovala ale tehdy
žádná krypta sloužící jako úkryt
pro poklady nebo zdobný palác,
kde by sídlil vládce.

Místní komunita podle
názoru vědců k jednotlivcům
příliš nevzhlížela a neoslavo-
vala sílu vůdce. Ve starobylém
městě byla nalezena pouze
jediná kamenná rytina člově-
ka, vyobrazeného s maskou
boha deště při vedení rituálu,
který byl místními pravděpo-
dobně považován za důležité-
ho. »Monte Albán bylo město,
které stálo na základech nové
nepsané sociální smlouvy,«
vysvětluje Feinman. »Se svou
kolektivní a relativně rov-
nostářskou vládou vydrželo
více než tisíciletí.«

Výživa téměř 
bez rozdílů

Co se týče jídla, suroviny

v Monte Albánu nebyly pod
kontrolou centrální vlády
a nebyly skladovány hromad-
ně. Fungoval ovšem tržní
systém, díky němuž mohli
místní zemědělci prodávat své
plodiny, převážně kukuřici,
fazole a tykve, a kupovat jiné,
kterých byl naopak v nepříliš
plodné oblasti Monte Albánu
nedostatek. Kosterní ostatky
chudých obyvatel města vyka-
zují méně známek podvýživy
než v ostatních jiných osídle-
ních tohoto regionu a rozdíly
ve výživě žen a mužů byly
také mnohem méně zřetelné.

Záhadný odchod
Mezi odborníky ale neexis-

tuje shoda v odpovědi na otáz-
ku, proč začali obyvatelé
kolem roku osm set našeho
letopočtu město opouštět.
Novější výzkum naznačuje, že
buď emigrovali kvůli sociál-
ním rozdílům, které časem
narůstaly, nebo je přilákaly
vznikající městské státy.
Ruiny Monte Albánu s pyra-
midami a kanály leží na čás-
tečně zeleném kopci nad sou-
časným mexickým velkoměs-
tem Oaxaca a jsou součástí
světového dědictví UNESCO.

((aavvaa,, ččttkk))

KKddoo nneeppřřeemmýýššlleell oo ttoomm,, jjaakk sstteerreeoottyyppnníí aa zzaavváádděějjííccíí jjssoouu ppoojjmmyy
nnáárrooddnníí iiddeennttiittyy?? NNěěkkddoo ssii mmůůžžee mmyysslleett -- jjee ttoo AAmmeerriiččaann,, nneebboo jjee
ttoo FFrraannccoouuzzkkaa,, ččii ttáámmhhlleettii jjssoouu JJaappoonnccii,, aa ttaakk ddáállee.. VVíímmee,, žžee ttaakkoo--
vvéé iiddeennttiittyy ssee ppřřii bblliižžššíímm zzkkoouummáánníí rroozzmmaazzáávvaajjíí aa rroozzppllýývvaajjíí.. UUkkaa--
zzuujjee ssee,, žžee eexxiissttuujjee mmnnoohhoo rrůůzznnýýcchh ddrruuhhůů AAmmeerriiččaannůů.. JJssoouu nnaappřříí--
kkllaadd rruuddíí AAmmeerriiččaannéé aa mmooddřříí AAmmeerriiččaannéé aa bbííllíí AAmmeerriiččaannéé aa ččeerrnníí
AAmmeerriiččaannéé,, bboohhaattíí AAmmeerriiččaannéé aa cchhuuddíí AAmmeerriiččaannéé,, mmllaaddíí AAmmeerriiččaa--
nnéé aa ssttaařříí AAmmeerriiččaannéé,, vvěěřřííccíí AAmmeerriiččaannéé aa sseekkuulláárrnníí AAmmeerriiččaannéé,,
aa ttaakk ddáállee aa ttaakk ddáállee.. AA nneenníí ppoocchhyybb oo ttoomm,, žžee eexxiissttuujjee sstteejjnněě
mmnnoohhoo ddrruuhhůů FFrraannccoouuzzůů,, JJaappoonnccůů,, aa ttaakk ddáállee..

AAmmeerriiččttíí vvěěddccii vv nnoovvéé ssttuuddiiii ddooššllii kk zzáávvěěrruu,, žžee ssttaarroobbyylléé
mměěssttoo MMoonnttee AAllbbáánn nnaa jjiihhuu MMeexxiikkaa,, kktteerréé pprroossppeerroovvaalloo
nnaavvzzddoorryy ssvvéé nneeppřříízznniivvéé ppoolloozzee ssppoojjeennéé ss nneeddoossttaattkkeemm vvooddyy
aa oorrnnéé ppůůddyy,, ssvvýýcchh vvýýrraazznnýýcchh úússppěěcchhůů ddoossááhhlloo ddííkkyy ssppoolleeččeenn--
sskkéé rroovvnnoossttii.. OO vvýýzzkkuummuu iinnffoorrmmoovvaall ddeennííkk TThhee GGuuaarrddiiaann..

Jedna Ukrajina, nebo dvě Ukrajiny?

Pozůstatky mexického města Monte Albán FFOOTTOO –– ccoommmmoonnss..wwiikkiimmeeddiiaa..oorrgg
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Město úspěšné díky společenské rovnosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Na deseti místech v ČR se v sobo-
tu konal 11. ročník Maratónu s roz-
troušenou sklerózou. Osmdesát pa-
cientů, jejich rodinných příslušníků,
přátel i zájemců z Moravy přijelo na
maratón pořádaný Unií Roska Brno-
město v Lázeňském a relaxačním
centru v Rašínově ulici.

OOllggaa RRuubbiinnoovváá, předsedkyně
brněnské Rosky, sdělila redakci, že
celodenní aktivní program v těloc-
vičně, posilovně a v bazénu lázní
umožnil účastníkům řádnou pohybo-
vou aktivitu, což je pro léčení této
choroby žádoucí. Každý si mohl
vybrat druh sportovní činnosti, která
mu sedí. Třeba tanec vsedě, jízdu na
rotopedu, imitaci veslování na cvi-
čebním stroji nebo cvičení aquagym-
nastiky v bazénu. Studenti Masary-
kovy univerzity, kteří studují fyziote-

rapii, pro ně připravili cvičení a reha-
bilitaci na míru. Přišli se také poučit
a zacvičit si lékaři. Zájemce podpoři-
li a poradili jim s obsluhou cvičeb-
ních strojů fitka studenti Střední
školy oboru ošetřovatelství v Tišnově
na Brněnsku. Každý byl vítaný
a mohl si užít podle toho, co mu jeho
zdravotní kondice dovolila. Už proto,
že pohyb je nejen pro pacienty s roz-
troušenou sklerózou velmi důležitý.
Dle lékařů cvičit by měli denně ales-
poň 20 minut.

Toto onemocnění propuká většinou
v mladším věku. Častěji postihuje
ženy. Je pro ni typické střídání obdo-
bí záchvatů (atak) a období zdánlivé-
ho klidu. Tento proces je nepředvída-
telný, léčba i prevence jsou těžké.

((vvžž))
FFOOTTOO -- VVááccllaavv ŽŽAALLUUDD

Pohyb je život nejen
při roztroušené skleróze
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Na dvacet tisíc Čechů a Moravanů trpí chronickým, těžko
léčitelným nervovým onemocněním – roztroušenou skleró-
zou.



POČASÍ

DDNNEESS bude zataženo až oblačno, zpočátku místy, odpoledne na
většině území déšť nebo přeháňky, na severu a severozápadě v polo-
hách nad 800 m srážky smíšené nebo sněžení. Nejvyšší denní teploty
66 aažž 1122 °°CC, na jihu Moravy kolem 1155 °°CC, v 1000 m na horách kolem
55 °°CC, v Krušných horách a Krkonoších kolem 22 °°CC. Slabý proměnli-
vý, později severovýchodní vítr 11--44 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude převážně zataženo, na většině území občas déšť nebo
přeháňky, na severozápadě postupně ubývání srážek. Zpočátku
s výjimkou Beskyd v polohách nad 800 m, od severozápadu později
nad 400 m déšť se sněhem nebo sněžení. Noční teploty 77 aažž 33 °°CC, na
severozápadě 44 aažž 00 °°CC, denní teploty 44 aažž 88 °°CC. Slabý, postupně
mírný severní až severovýchodní vítr 33--77 mm//ss.

VV ppáátteekk bude zataženo, místy sněhové přeháňky, v polohách pod
300 m i srážky smíšené nebo dešťové. Noční teploty 22 aažž --22 °°CC, oje-
diněle tvorba náledí, na jihu Moravy 44 aažž 11 °°CC, denní teploty 22 aažž 
66 °°CC. Čerstvý severní vítr 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem 1155 mm//ss.

VV ssoobboottuu bude zataženo až oblačno, zejména na jihu území místy
sněžení nebo sněhové přeháňky. Noční teploty 11 aažž --33 °°CC, ojediněle
tvorba náledí, denní teploty 11 aažž 55 °°CC. Mírný severní vítr 22--66 mm//ss, na
Moravě vítr čerstvý 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem 1155 mm//ss.

RECEPT PRO TENTO DEN

Velikonoční nádivka prokládaná
PPoottřřeebbuujjeemmee:: 300 g vařeného vepřového masa, 300 g

vepřového uzeného masa, 300 g uzeného kuřecího masa, 
4 syrová vejce, 3 natvrdo uvařená vejce, 150 ml mléka, 
100 g anglické slaniny, 5 žemlí, sůl, pepř, muškátový
oříšek, lžičku vegety a spařené kopřivy.

Vařené i uzené vepřové maso umeleme. Žemle nakrájí-
me na kostičky a zvlhčíme mlékem. Pak k nim přidáme
nasekané kopřivy, mleté maso, rozmíchaná vejce, sůl, pepř,
vegetu, muškátový oříšek a promícháme. Formu vyložíme
plátky slaniny, naplníme polovinou směsi, poklademe
nakrájenými vejci a na kostičky nakrájeným drůbežím
masem. Zakryjeme zbylou hmotou, poklademe plátky
slaniny a pozvolna zapékáme asi hodinu. Dobrou chuť!

ZZaassllaall VVááccllaavv VVoommááččkkaa,, MMěěsstteecc KKrráálloovvéé ((rreecceepptt čč.. 7755//2222))

Z HISTORIE

11886622 nar. VViiccttoorriinn HHiippppoollyyttee JJAASSSSEETT,,
francouzský režisér, scenárista a výtvar-
ník, průkopník filmu, tvůrce prvních
filmových seriálů (zemř. 22. 6. 1913)

11889922 nar. SStteeffaann BBAANNAACCHH,, polský matema-
tik, zakladatel moderní funkcionální
analýzy (zemř. 31. 8. 1945)

11990022 nar. JJaann DDOOLLEEŽŽAALL, český experimen-
tální psycholog, autor testů inteligence
(zemř. 12. 1. 1965)

11991122 zemř. KKaarrll FFrriieeddrriicchh MMAAYY, německý
spisovatel (nar. 25. 2. 1842)

11998822 zemř. KKaarreell SSVVOOBBOODDAA,, český diva-
delní režisér a herec (nar. 27. 2. 1912)

0055..5599 Studio 6. Ranní infoservis ČT 0099..0000
Zavolejte porodní sestřičky IV (3/8). Britský seri-
ál (2015) 1100..0000 Toulavá kamera 1100..3300 Objektiv
1111..0000 13. komnata Karla Vágnera. Životní pří-
běh známého muzikanta 1111..3300 AZ-kvíz 
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,

Události v regionech plus 
12.30 Sama doma. Tisíc rolí ženy
14.00 Kočka není pes. Cyklus České televize
14.35 Peče celá země.

Druhá řada světoznámé soutěže
15.50 Zavolejte porodní sestřičky IV (4/8).

Britský seriál (2015)
16.45 Cestománie. Čína: Tajemství Žluté řeky
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
20.05 Losování Sportky a Šance
2200..1100 ČČeettnniicckkéé hhuummoorreesskkyy ((1133//3399))..

Narodil se Kristus Pán. Na svatbě se při
únosu nevěsty záhadně ztratí její sestra.
Četníci řeší i případ mazaného mastičkáře.
Seriál České televize (2000)

21.30 13. komnata Adriany Krnáčové.
Bývalá primátorka Prahy 
onemocněla rakovinou 

2211..5555 HHeerrccuullee PPooiirroott.. BBoonnbboonniiéérraa.
Britský seriál (1993)

22.49 Výsledky losování Šťastných 10
2222..5500 VVššeecchhnnoo nneejjlleeppššíí!!

Viktor Preiss a Jan Dolanský v hlavních
rolích české komedie (2006)

0000..3300 AZ-kvíz 0000..5555 AZ-kvíz 0011..2200 Bolkoviny 0022..1155
Dobré ráno 0044..4455Menu pro tatínka 0055..1155 Černé ovce 

0055..5599 Dobré ráno 0088..3300 Egypt, mystické barvy
Sinaje 0099..2255 Zmrzlá planeta: Poslední panen-
ská zem 1100..1155 Krajiny sezónních zázraků: Špic-
berky 1111..1100 Skryté skvosty: Hrádek u Nechanic
1111..3355 Kanada, ve stopách zlatokopů
12.05 Válečné projekty Třetí říše: Nacistická

pevnost Berlín. Britský dokument
12.55 Eva Braunová: Manželka Adolfa Hitlera.

Francouzský dokument
13.50 Dynastie Kennedyů: Odkaz (6/6).

Dokumentární cyklus BBC
14.35 Futuretro - smart domov (2/8).

Nový dokumentární cyklus
15.05 Věda o emocích (2/4). Manipulace.

Francouzský cyklus
16.00 Klíč. Magazín
16.25 Civilizace: Jak vypadáme? (2/9).

Dokumentární cyklus BBC 
17.25 Budiž voda! Unikátní dokument 
18.15 Synové boha Slunce: Mayové.

Epizoda z německého dokumentu
19.10 Babylon
19.40 Postřehy odjinud
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 BBaannggkkookk,, mměěssttoo zzrroozzeennéé zz vvooddyy.

Francouzský dokumentární cyklus
21.00 Objevování chutí s Gordonem Ramsaym:

Norsko. Britský dokumentární cyklus
21.45 Technické památky českých zemí (4/14).

Liberecký kraj
22.15 Velké stroje zblízka II: Vznášedlo.

Britský dokumentární cyklus
23.05 Dějiny světa: Věk říší (2/8).

Dokumentární cyklus BBC
23.55 Bílá princezna (3/8). Burgundsko.

Britsko-americký historický seriál (2017)
0000..5555 Fargo IV (3/11). Raddoppiarlo 0011..5555
Pevnosti: Stříbrná hora 0022..1100 Duchovní kuchy-
ně: Indiánská náboženství 0022..4400 Před půlnocí 

0055..5555 Snídaně s Novou 0088..4400 Novashopping 0088..5555
Ulice (4237). Český seriál (2022) 0099..5555 Specialisté
(77).Otec,matka,dítě.Český kriminální seriál (2019)
1100..5555 Na lovu. Kvíz 1111..4455 Tescoma s chutí 
1122..0000 PPoolleeddnníí TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, 

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
12.40 Doktoři z Počátků (32). Oko za oko.

Seriál (2013)
14.00 Mentalista III (13). Rudý poplach.

Třetí řada amerického krimi seriálu (2010)
14.55 Kriminálka Las Vegas (18). Vítěz bere vše.

Americký krimi seriál (2000)
15.55 Kriminálka Las Vegas (19). Jemně, jemně.

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

SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy
17.35 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4238). Český seriál (2022)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,, PPooččaassíí
2200..2200 VVýýmměěnnaa mmaannžžeelleekk XXIIVV..

Jak zvládne temperamentní Alena
rodinu se čtyřmi dětmi: Podaří se
Renatě rozpohybovat rodinu, kde vše
řídí maminka: Úspěšná reality show

21.40 Malé lásky III. Florbalový trenér se 
na mistrovství zamiloval do florbalové
rozhodčí a malý florbalista je na cestě.
Kristýna a František jsou komediální pár
a Helenino těhotenství se komplikuje.
Zažijte s námi zázrak zrození!

22.35 Zákon a pořádek.
Útvar pro zvláštní oběti XXII (6).
I svědci mají dlouhé ruce

23.25 Kriminálka Las Vegas (18). Vítěz bere vše.
Americký krimi seriál (2000)

0000..2200 Kriminálka Las Vegas (19). Jemně, jemně
0011..2200 Mentalista III (13). Rudý poplach 0022..0000
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XXII (6) 

0066..1155 M.A.S.H (207). Americký seriál (1972 –
1982) 0077..0000 Nový den 0088..1100 M.A.S.H (208)
0088..4455 M.A.S.H (209). Americký válečný seriál
(1972-1982) 0099..1155 ZOO (16). Zachraňte Haďáka.
Celá zoo žije konfliktem Alberta a Haďáka 1100..3300 7
pádů Honzy Dědka. Z Malostranské besedy 1111..3355
Walker,Texas Ranger IX (4).Anděl pomsty.Americ-
ký akční seriál (2000)
12.35 Jake a tlusťoch III (13). Převezl jsi mě.

Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk XII (24). V ofsajdu.

Německý kriminální seriál (2017)
14.35 Námořní vyšetřovací služba IV (4).

Podvod. Americký krimiseriál (2006)
15.40 Ano, šéfe! Restaurace Georgia
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 11.. MMIISSEE ((2299)).. Létající muži.

Premiérový díl prvního českého seriálu
o obdivuhodné profesi vojenských
lékařů. Mezi Hofmanem a Alicí dál
vládne nesoulad a nová nedorozumění
zvětšují napětí. Osazenstvo nemocnice
zachraňuje vojáka zraněného 
při seskoku padákem

21.35 Show Jana Krause.
Aktuální hosté, témata bez cenzury 
a ta nejlepší late night show

22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe! Restaurace Georgia
0011..0055 LIKE HOUSE 3 0011..5500 LIKE HOUSE 3
NIGHT SHOW 0022..0055 Námořní vyšetřovací služ-
ba IV (4). Podvod 0033..0000 Jake a tlusťoch III (13).
Převezl jsi mě 0044..0000 Policie Hamburk XII (24).
V ofsajdu 0055..3355 Pohoda u krbu

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 2299.. bbřřeezznnaa

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,472
EMU euro 1 EUR 24,475
Maďarsko forint 100 HUF 6,620
Polsko zlotý 1 PLN 5,253
Švýcarsko frank 1 CHF 23,619
USA dolar 1 USD 22,081
V. Británie libra 1 GBP 28,987
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RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL --–– 99..0066––1144..0000 Dopolední Radiožurnál 0099..0066––1100..0000 Host Lucie
Výborné 1111..0066 Jak zvládnout pandemii1122..0000 Hlavní zprávy – souhrn 1122..0088 Rozhovo-
ry a komentáře 1144..0066––1199..0000 Odpolední Radiožurnál – aktuální reportáže 1144..0000
Zprávy 1155..0000 Zprávy 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 1199..0066--2233..0000 Večerní Radiožurnál. Moderuje Zuzana Burešová
a Vladimír Kroc 2200..0000 Zprávy 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 Kriminálka. Anděl smrti 1188..3300 Srdcovky od Dvojky 1199..5500 Hajaja.
Petra Hátlová: O skřítkovi Dundovi (3/7) 2200..0000 Toulky českou minulostí 2200..3300 Jak to
vidí... Denisa Hejlová 2211..0000 Moje hvězdy 2222..0000 Četba na pokračování. Michal
Viewegh: Názory na vraždu (4/8) 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..0055 Polední koncert 1133..3300 Povídka 1144..0000
Mozaika 1166..3300 Akcent 1177..0000 Zprávy 1177..0022 ArtCafé 1188..0000 Jazzový podvečer 1188..3300
Četba na pokračování. Jack Kerouac: Vize Codyho (13/15) 1199..0000 Sedmé nebe s Mar-
tou Kloučkovou 2200..0000 Večer na téma. Nastav tvář větru aneb Mistr zvaný Bosá hlava
se dožívá osmdesátého jara 2211..4444 Franz Schreker: Ekkehard op. 12. 2222..0000 Radio-
ateliér. PremEdice. 2233..0000 Četba s hvězdičkou. John Irving: Svět podle Garpa (30/31)
2233..3300 Jazzový podvečer

ROZHLAS

0055..4400 Jak to dopadlo!? 0099..2255 Klenot TV 1122..4400 Teleshopping Soukup shop 1133..0000
Záchranáři. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 1144..1100 Nebezpečné vztahy
live. Životní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 1155..0055 Nebezpeč-
né vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist. Neuvěřitelné životní pří-
běhy 1166..0000 EXPLOZIV. Rady a skvělé nápady! 1177..0000 Poklad z půdy. Stará veteš může
svému majiteli vydělat 1188..1155 Poklad z půdy. Stará veteš může svému majiteli vydělat
1199..2255 MOJE ZPRÁVY 2200..0000 VIP svět 2200..3355 Aréna Jaromíra Soukupa. Diskusní pořad.
Co trápí a zajímá diváky televize Barrandov? 2211..3300 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaro-
mír Soukup s nadhledem a humorem komentuje aktuální události 2222..0055 Jak zbohatnout.
Jak udělat první krok v podnikání 2222..3355 Poklad z půdy. Stará veteš může svému maji-
teli vydělat 2233..4455 Aréna Jaromíra Soukupa. Co trápí a zajímá diváky televize Barrandov
0000..4400 Týden podle Jaromíra Soukupa 0011..5555 MOJE ZPRÁVY 0022..2255 Exkluziv Kateřiny
Brožové. Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 0033..1100 Na plac!
Šance pro herce z ulice 0033..3355 Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

Tajenka z úterý zní Vratislav

SVÁTEK MÁ DNES ARNOŠT, ERNEST, ZÍTRA KVIDO

0055..5599 Dobré ráno. Ranní show České televize
0088..3300 Příběhy domů: Vila Sibiř 0088..5500 Na Veliké
řece. Příběh z pravěku na motivy knihy Eduarda
Štorcha (1977) 0099..5555 Na toulavém kole. Moravské
vinařské stezky 1100..1155 Kavárnička dříve narozených
(1994) 1111..0055 Marie Rottrová. Pět písní (1971)
1111..2255 Magickou krajinou: Po stopách alchymistů
1122..0000 ZZpprráávvyy vvee 1122
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Takoví jsme byli my, dobří rodáci aneb

Z letopisů Máselné Lhoty
12.50 Putování za muzikou (2013)
13.20 Album: Jaroslav Foglar.

S autorem si povídá 
Miloslav Šimek (1992)

14.00 Brněnská swingová kometa Gustav Brom.
Koncert z Národního domu 
na Vinohradech (2004)

14.50 Čtyřlístek. Zábavný soutěžní pořad (1987)
16.00 A teď zpívejte s námi.

Hudebně zábavný pořad (1999)
1166..3300 KKddoo ss kkoohhoo. Komedie o trápení rodičů

s dětmi a dětí s rodiči (1990)
17.15 O poklad Anežky České. Soutěž (2002)
18.00 Jarmark marnosti (1/7).

Britský seriál (2018)
18.55 Události za okamžik a počasí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..5566 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
2200..0055 TTaakk nneevvááhheejj aa ttoočč ssppeecciiááll.

Eduard Hrubeš společně s hosty 
uvádí gejzír humoru a poťouchlostí
domácího videa (2013)

21.05 Legendy taneční hudby.
Setkání s populárními písničkami 
50. a 60. let (1992)

22.15 Jarmark marnosti (2/7). Britský seriál
(2018)

2233..0055 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
23.20 Příběhy domů: Vila Sibiř
23.35 Ztracené adresy. Hůrka
23.55 Památník národního písemnictví
00.05 Náš venkov
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Na Veliké řece

Album: Jaroslav Foglar FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

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

Tel. 222 897 320
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JAN ZEMAN
Když loni v září na Malostranském náměstí

proti Sněmovně demonstrovalo za klima asi 
300 lidí, převážně středoškoláků, a na jednom
z transparentů jsem spatřil nápis odmítající živo-
čišnou výrobu, jen jsem zasyknul. Jak nám ale
již před časem někteří taky ekologové s tituly
před jménem i za jménem vysvětlili, krávy prdí
převážně silný skleníkový plyn metan a tak je
nutné vybít všechen skot a nejlépe zrušit celou
živočišnou výrobu. Prý zemědělství může za
plnou čtvrtinu antropogenních emisí skleníko-
vých plynů, původců zhoubného oteplování kli-
matu. Že Statistická ročenka životního prostředí
ČR uvádí podíl zemědělství včetně lesního
a vodního hospodářství na těchto emisích jen 
6 %? Prý kdo by se s takovými kravinami zdržo-
val!

Někteří europoslanci obojího pohlaví na kli-
matickém výboru Evropského parlamentu řeší
opravdu problém, měření prdění krav. Přivolá-
vají vůdce anglické buržoazní revoluce Oliwera
Cromwela? Nejspíš ve své namyšlenosti netuší,
kdo to byl a jak s oddílem vojáků rozehnal teh-
dejší nemohoucí, ale všehoschopný anglický
parlament. Jeho tehdejší květnatý proslov se dá
shrnout do jedné věty: „Rozejdete se, už jste
toho zkazili dost!“

Na základní škole na lysolajské periferii Prahy
nás v rámci vlastivědy již na prvním stupni učili,
že abychom měli co jíst, musíme pěstovat zejmé-
na obilí, brambory a řepu a chovat zejména
skot, prasata a slepice. 

Aby půda mohla každý rok plodit, musí být
pravidelně hnojena statkovými hnojivy, nejlépe
od skotu. Ta jsou poměrně kvalitní a je jich
poměrně dost. Jen si musíme na pastvinách dát
pozor, abychom do kravince nešlápli. Koňský
a králičí hnůj je sice nejkvalitnější, ale je ho
málo. Hnoje od prasat je sice dost, ale je nekva-
litní. Snad tuto stařičkou pravdu ani dnes čeští
kantoři nezpochybňují. Těch 300 převážně stře-
doškoláků na zmiňované klimatické demonstra-
ci se dá ale interpretovat: „Naštěstí jich bylo jen
300.“

Tedy, ne že by klimatický rozval, způsobený
podle všeho neodpovědnou činností lidí, nebyl
velký problém. Je to hodně velký problém.
Pokud se nebude efektivně řešit, nemusí ho lid-
stvo přežít. Neméně velký problém ale je, že
Evropská komise navrhuje jeho nekvalifikované
řešení, zvané Zelená dohoda pro Evropu. Tedy,
jde-li jí opravdu o klima. Mnozí o tom pochybu-
jí. Vůbec se jim nedivím. 

Zelená dohoda pro Evropu je založena na vel-
kých rychlých škrtech, zejména velké energetiky
jaderné a uhelné a živočišné výroby v zeměděl-
ství. O ropě a plynu nic. Energii prý zajistí obno-
vitelné zdroje. Čím se nahradí živočišná výroba,
se vesměs neuvádí. Radikální nevládní ekologo-

vé doufají, že lidi naučí pro klima příznivějšímu
vegetariánství. 

Podivné je, že se dopadové studie Zelené
dohody na jednotlivé členské státy EU nedělaly.
Dopady nekompetentních rozhodnutí Evropské
komise na členské státy EU jsou arogantním
eurokomisařům a eurokomisařkám ukradené.
Jak v minulém volebním období bez obalu řekl
řecký eurokomisař pro migraci: „Převážně mus-
limské migranty přijímat budou muset všechny
členské státy (EU) a dopady této migrace na ně
nás (Evropskou komisi) nezajímají!“

Na vyšším stupni základní školy v rámci dnes
zavržené civilní obrany jsme se učili kromě jiné-
ho, že jsou jistá strategická zboží, bez kterých
společnost nemůže existovat, zvláště pak voda,
potraviny a energie, zvláště ta elektrická. 

Kam zavržení Civilní obrany vede, ukazuje
názorně současná pandemie nového druhu
koronaviru. Plést si za pandemie nutné omezení
pohybu občanů v zájmu ochranu veřejného
zdraví se svobodou pohybu i za cenu šíření
zhoubné infekční nemoci a ohrožení zdraví
a životů druhých občanů je hodně smutný výsle-
dek 32leté převýchovy národa. 

Voda se prý prodat nedala, tak aspoň pravico-
vé radnice mnoha velkých měst, často ve spoje-
ní se sociálními demokraty, provoz svých vodá-
renských soustav dlouhodobě pronajaly západ-
ním firmám za pro města velmi nevýhodných
podmínek. Města budou financovat ztrátovou
péči o trubky, Veolia a další nadnárodní firmy
budou dodávat vodu, inkasovat vodné a rozsáh-
lé zisky vyvážet do svých mateřských zemí.
Cena vody stoupá, stoupá, stoupá, pravda, nejen
kvůli těmto nevýhodným pronájmům. 

Také myšlenka soběstačnosti v potravinách
byla po roce 1989 zavržena coby přežitek či
hloupost komunismu. Nenávist nového, údajně
svobodného a demokratického režimu vůči
zemědělcům, živitelům národa, a lhostejnost
převažujícího městského obyvatelstva ke křižác-
kému tažení nové moci proti zemědělcům. 

Výzva prezidenta Václava Havla „ke zničení
/ničím nedoložených/ mafiánských žilek ve Slušo-
vicích“ či projev ministra zemědělství Bohumila
Kubáta, že „zničení /nejlepšího zemědělského/
podniku Slušovic považuje za svůj osobní politic-
ký úkol a že ho klade nad potřebu zabezpečení
výživy národa“ byly příznačné, ale nešlo zdaleka

jen o ně. Prý se úspěšně rozvíjí globalizace a vše
můžeme dovést ze zahraničí. To platí ale jen za
dvou podmínek: budeme-li mít čím platit
a budou-li poptávané komodity na světovém trhu.
Jak ukázala pandemie, nemusí být to či ono stra-
tegické zboží na světovém trhu ke koupi. Nebo se
uplatní německá taktika u zdravotních potřeb
z jara 2020: „Krademe vše, krademe všem“, byť
nám to neposvětil německý parlament. 

Historické zkušenosti říkají, že velká neúroda
plodí velký hlad, často i hladomor, sociální
nepokoje a prudký pokles počtu obyvatel. Že se
to nemůže stát? Ale může. Mimo jiné v důsledku
sílících klimatických změn, kvůli kterým vznikla
Zelená dohoda i ona demonstrace za klima. 

Velké sucho minulých let není zdaleka to nej-
horší, co může nastat. Může také mohutně
vybuchnout sopka (nemusí být nutně na Islan-
du), vyvrhnout obrovské množství jemných čás-
teček hornin vysoko do ovzduší, které pak na
několik let zakryjí nebe a způsobí neúrodu.
Dojde pak i na kanibalismus? Nedivil bych se.
Státní zásoby obilí ČR asi 400 000 t jsou směšně
nízké i v úhlu velké jednoroční neúrody. 

Nejinak je tomu s energetikou, zvláště pak
s elektroenergetikou. Pokud dělají bilance ve
stylu „každý rok snížit absolutní spotřebu elekt-
řiny o 2 %“, jako někteří protijaderní ekologové
v roce 1998 k dokázání zbytečnosti výstavby
nových jaderných elektráren, tak se popřevrato-
vá transformace české energetiky může zdát
procházkou růžovým sadem. 

Problém je, že zákony fyziky nelze ošidit. Na
dva ropné šoky a zemětřesení, které zejména na
Západě vyvolaly, se už zapomnělo. Prý si musí-
me vykoledovat energetický šok třetí. 

Situaci zásadně zhoršuje neutuchající snaha
radikálních protijaderných ekologů přednostně
zlikvidovat jadernou energetiku, přestože má
nulové přímé a nízké nepřímé emise skleníko-
vých plynů, způsobujících zhoubné oteplování
klimatu. Argumentují bezpečností (riziko velké
jaderné nehody je extrémně nízké, nebagatelizu-
ji ji, ale pokud hrozí od fosilní energetiky zkáza
celého lidstva, je riziko další velké jaderné
havárie druhořadé), vyhořelým jaderným pali-
vem (v Západem nenáviděném Rusku ale již
pracuje rychlý množivý reaktor průmyslové veli-
kosti, který štěpí vyhořelé jaderné palivo a tím
problém tohoto obtížného odpadu začíná efek-

tivně řešit), dnes je módní říkat „Pokrokář
nechce žádné jaderné elektrárny!“ (i kdyby to
lidstvo nemělo přežít!) Prostě jsou nepřijatelné
a symbolizují totalitu, je tam polovojenský režim
(aby se Černobyl nezopakoval), jsou neekono-
mické (nedoloženo, ale co na tom) atd. 

Kupodivu svatým bojovníkům proti jaderným
elektrárnám nevadí, že světový mír hlídají tisíce
jaderných náloží. Každá z nich je o 1-2 řády sil-
nějších než ta, co zničila Hirošimu. Mohou
několikanásobně vyhladit lidstvo. Nebezpečí
světové jaderné války roste, ale němečtí zelení
patří k nejmilitantnějším. Nemoc rusofobie je ale
jejich problém. 

Svatým bojovníkům proti jádru nevadí ani
opakované použití klasických bomb s ochuze-
ným uranem – tu v Iráku (tzv. nemoc ze Zálivu,
fakticky z ozáření), tu v srbské části Bosny, tu
v Jugoslávii, tu v … Ano, mnohým se to zdá jako
jedno velké pokrytectví. Mně také.

V pohádce Šíleně smutná princezna se dva
generálové dvou království před bitvou domlou-
vají následovně: „Tak já obětuji levé křídlo!“ říká
první. „A co vy? Obětujete křídlo pravé?“ Druhý
generál odpovídá: „Nikoliv, já obětuji křídla
obě!“

Takže se eurokomisaři rozhodnou rychle
zaříznout nejdřív jadernou a uhelnou energeti-
ku, potom k tomu přidají zemní plyn, vesměs
s tím, že se to nahradí obnovitelnými zdroji
energie. K tomu chtějí zakázat prodej aut na
fosilní paliva. Pokud by to snad nebylo reálné,
platí zákon číslo dvě: „Pokud velitel pravdu
nemá, platí zákon číslo jedna, tudíž má pravdu!“
(i když jí nemá). Že je to nereálné, zničující,
zvláště pro některé členské státy? V rámci prosa-
zování veřejného blaha se velká elektroenergeti-
ka i tam zruší a basta! 

Na ochranu tohoto nápadu přispěchá česká
eurokomisařka Věra Jourová se „strategií boje
s dezinformacemi“, což je nový název pro starou
nepříjemnou cenzuru. Zkrátka a dobře, Evrop-
skou unii nikdo kritizovat nebude, a pokud by
se takový neodpovědný jedinec našel, bude po
zásluze potrestán! 

Že hrozí blackout velkých rozměrů? To je jen
sprostá pomluva nepřejícníků! Nemáme se dívat
do Spojených států či do severní Itálie, které již
velké blackouty zažily. 
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KLÁRA DAVIDOVÁ
Tóniny

V oku houslového klíče
Našli jsme klid a mír
Potlesk rukou suchých jako pergamen
Reflektory ozářily mou tvář
Stanu se divadlem

Víš, jak to chodí
Či spíše jak dokáže odmlka 

vytančit kankán 
Rozezní klávesy klavíru dusné ticho
A po rozkvetlých pugétech
Zbude prázdné prošlapané jeviště

Slova utváří lechtivý skandál
A já zpívám, němá jako zpěvník
Na bicí hrálo mé srdce
Ruce natahující se k podpěrám
Snových vjemů

Kloužu po abstraktních plochách 
Dalího obrazů

Dřevo hladí a obrůstá 
Útržky zelené závisti
Objevíme za oponou
Vytěžený důl čiré radosti?
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Snad i trocha furianství
FRANTIŠEK UHER

I slavní romanopisci připouštěli obtížnost
napsání kratičké povídky, povídkáři se sklánějí
v úctě před rozsáhlými románovými freskami.
Básníci respektují prozaiky, kteří chovají respekt
k básníkům, jejichž na dřeň otesané postřehy
jim nejednou slouží jako motto. Tragické osudy
literárních postav kontrastují s figurami a figur-
kami humoristů. Těch dobrých je zpropadeně
málo. 

Jako se věčně bude hrát Hamlet, číst Heming-
wayův román Komu zvoní hrana (která zní nám
všem) nebo Čapkova povídka o osamocené šlé-
pěji v čisté sněhové hladině, neuvadne čtenář-
ský zájem o Dobrého vojáka Švejka či Wildeho
geniální povídku Neobyčejný člověk; to aby-
chom nabrali z rozdílných krajáčů. 

Přiznejme ovšem, že i některá kvalitní literár-
ní díla stárnou. Natož ta ryze zábavná! Pouze
skutečně kultivovaní čtenáři sáhnou v součas-
nosti po kdysi populárních autorech a dokáží
v nich nacházet něco poutavého a pozoruhod-
ného. Natož v dílech, která kdysi rozesmála
a těšila se značné popularitě. Čas a humor Kon-
delíků prostě pominul. 

Možná je trochu scestné konstatování, že
humorné knihy stárnou rychleji. I některé ane-
kdoty jsou věčné, přemnohé však dávno ztratily
jiskru a sotva upoutají pozornost. Natož špetku
veselí. 

Nelze vyloučit, že právě proto je o humoristy
nouze. Samozřejmě nacházíme výjimky. Určitě
i v nedávné době vyšla dobrá úsměvná díla,
která mne prostě obešla obloukem. 

Za pozornost však jistě stojí kniha básnířky
a prozaičky EEvvyy ČČeerrnnooššoovvéé JJAAKK JJSSEEMM
NNEENNAAPPSSAALLAA KKNNIIHHUU (Oftis 2021, 200 str., ilustra-
ce Jaroslav Chmelík). 

Kdybychom hledali částečně spřízněné před-
ky, našli bychom je možná v těch pěti mladist-
vých protagonistech Karla Poláčka. Oba ovšem
čerpali živou vodu z odlišných pramenů. V roz-
dílné době, v jiných životních podmínkách,
v odlišných mezilidských vztazích. 

Čtyřicet devět kapitol napsané knihy o knize
nenapsané vytváří životopisnou aglomeraci pře-
vážně humorných příběhů, z nichž téměř každý
tvoří samostatnou povídku. Od raného (zapama-
tovatelného) dětství až k dospělosti, v níž se
kohout na korouhvičce někomu permanentně
otáčí podle větru. 

Korouhvička Evy Černošové se otáčí podle
zdravého rozumu, s moudrým nadhledem, sho-
vívavostí, prozíravostí a se vzácně korektním
nadhledem. S pochopením vlastních zážitků,
splněných i nesplněných přání. 

Prizmatem dneška sleduje Černošová periody
vlastního života, nezbytnou míru kritičnosti
a sebekritičnosti zahaluje mušelínem úsměvů.
Jenom ojediněle se ostří kritičnosti zablýskne
zřetelněji. Však není meritem knihy. 

Jako bývalému pedagogovi píše mi Černošo-
vá z duše o kantorech, kteří svým přístupem
žáky spíš odrazují a kteří – žel – přerůstají
z generace do generace. Automaticky se vyba-
vuje letitý film, v němž Jaroslav Marvan pronáší
nesmrtelné muška jenom zlatá! Slza smutku
skane do poněkud trpkého veselí, ti nepovede-
ní kantoři Evy Černošové jsou postavami
z tohoto století. 

Ve veteránských generacích vzbudí výrazně
odlišné vzpomínky kapitola Bramborová brigá-

da, která před sedmdesáti lety vypadala úplně
jinak. Jedinou zemědělskou technikou byl primi-
tivní „čert,“ nocovalo se tulácky, na koňských
houních rozložených na slámě. 

A hle, uvědomil jsem si, že si z toho pamatuji
především to úsměvné, včetně ladovské hos-
podské rvačky a bot utopených v blátě. 

Právě v tom vězí jedna z předností Evy Černo-
šové. Na vlastních dětských, dospívajících
a dospělých zkušenostech staví poznatky, které
pochopitelně nekorespondují úplně s minulostí
předků, ale dokonale ladí s tím, co autorka
zevšeobecňuje. 

Její dětské zážitky vyrůstaly na úrodném
rodinném lánu, a zase je tu reminiscence – jak
nádherně totožná byla více či méně radostná
dětství většiny čtenářů! Vyznání strach a peníze
jsme nikdy neměli nabývá na obecné platnosti. 

Černošová se vyhýbá šalebné dobové kamu-
fláži, která se stala častou berličkou současných
autorů. Jak snadno se haní to, co kritik nemůže
pamatovat! Těm pastem a propastem se Černo-
šová účelně vyhnula. S citlivě vstřícným přístu-
pem ke skutečně zábavným i dětsky provinilým
atributům dokáže udržet pozornost i jistou míru
humorného napětí.

Nikoli fádní, stereotypní a nezajímavé bylo
dětství protagonistky, což vkusně podtrhuje
použitá ich forma vyprávění. 

Ve zdánlivě prostém sledu událostí se setkává-
me s precizní, perfektní, působivě současnou
češtinou, podtrhující děj jednotlivých příběhů,
zvyšující účinnost drobných postřehů a pestrých

konstatování. Za průsvitnou oponou rozmani-
tých událostí nacházíme vzácně průzračné
vyprávění o dětství a zmatcích jedné kudrnatky,
jak zní název první kapitoly. 

Z těch botiček ovšem vypravěčka zákonitě
vyrostla a se smyslem pro tříbení skutečností
vyznává přirozený optimismus a životní harmo-
ničnost. 

Veškeré její postavy se vyznačují střízlivou
mírou sympatického furianství – v dobrém smys-
lu toho slova. 

Je velice cenné přečíst si úsměvnou knihu,
která vyvolává bezděčné úsměvy. Sotva se čte-
náři budou chytat smíchy za břicho, ale dospějí
k posledním řádkům s příjemným pocitem. 

Budiž tedy řečeno s Fráňou Šrámkem podě-
kujme a dost. n

Odcizený příběh
VLADIMÍR KOLÁR

Pražské Švandovo divadlo jako ostatní scény
si velmi silně „užívalo“ omezujících opatření
proti šíření koronaviru, a i po jejich ukončení je
neminula překládání představení z důvodu
karantény či onemocnění v souboru. I tak se
divadlu daří zachovat nápaditý a pestrý drama-
turgický plán, často obohacovaný spolupracují-
cími divadelními společnostmi.

Silný zážitek si diváci mohou odnést z před-
stavení DDěějjiinnyy nnáássiillíí, které vychází ze stejně
pojmenované, velice oceňované knihy (do češ-
tiny přeložené Sárou Vybíralovou) francouzské-
ho spisovatele Édouarda Louise, který je věkem
(29 let) blízký režiséru Tomáši Loužnému a pře-
vážné části celého jeho inscenačního týmu. 

V poslední době se v představeních často
objevuje nejmladší člen smíchovského souboru
Oskar Hes (23 let), známý nejen z několika
muzikálů, ale také z televize. V seriálu Dukla 61
si zahrál jednu z hlavních postav, osmnáctileté-

ho Petra Šlachtu, který do dolu, kde je jeho otec
revírníkem, nastoupil, aby získal byt a uživil
ženu a očekávané dítě. Objevil se též v seriálu
Božena, kde zaujal zajímavou rolí malíře Gusta-
va Vacka, přítele budoucí slavné autorky Babič-
ky. A hrál též jednoho ze synů protektorátního
ministra Emanuela Moravce v seriálu Anatomie
zrady.

Oskar Hes se na jevišti Švandova divadla obje-
vuje už druhou sezónu, tentokrát představuje
Eddieho, hlavního hrdinu skutečného příběhu
spisovatele Édouarda Louise. 

Na ulici se seznámil s jiným mladým mužem,
který ho zaujal a jehož pozval do svého bytu,
aby s ním společně oslavil Vánoce. S novým pří-
telem, imigrantem z Alžírska, navazuje kontakt,
který by pro oba, jak se Eddie domnívá, mohl
znamenat něco trvalejšího, hlubšího. Ale věci se
vyvinou jinak. Pod hrubým nátlakem návštěvník
Reda (hraje ho Jan Grundman) Eddieho téměř
uškrtí, znásilní a okrade ho o peníze a cenné
předměty. 

Hra je o tom, jak je tento příběh komunikován
z různých úhlů, pohledy jeho sestry (Nataša
Bednářová), vyšetřujících policistů, lékaře, zdra-
votní sestry a přátel. Eddie se s hrůzným prožit-
kem snaží vyrovnat, na jevišti si nejprve symbo-
licky uhlazuje utrpěné rány, zcela vyprazdňuje
prostor svého bytu, aby vymazal vše, co upomí-
ná na zločin. 

Ale nejde jen o tuto vnějškovou polohu, pod-
statný je především vnitřní svět postavy, a ten
nám Oskar Hes otevírá pozoruhodně, ne nějaký-

mi přehnanými gesty, ale uměřenými prostředky
hlasu a přesvědčivě tlumočeného obsahu slov. 

Jeho autentický příběh je postupně zcizován
dalšími postavami, u policistů je zřejmý náběh
k podceňování motivace celé události a její zjed-
nodušování na pro ně předurčenou zločineckou
náchylnost přistěhovalců. 

V názorech Eddieho sestry Clary se hlavním
tématem kritického pohledu stává homosexuali-
ta, kterou v duchu názorového světa svého okolí
považuje za neméně odpudivou než samotný
zločin. 

A lékařské prostředí vše odvozuje od vyšetře-
ní oběti, nejdůležitější jsou pro ně patologické či
fyziologické doklady znásilnění, ale nedokáže
vnímat citové souvislosti vztahu, který předchá-
zel zločinu. 

Protagonista Eddie na složité cestě k pochope-
ní své životní katastrofy vlastně zjišťuje, že místo
skutečného příběhu je tu příběh zcela nový,
jiný, do kterého se promítla pochybná vychýle-
ní v hodnocení společenských i čistě rodinných
vztahů, jak se formují v dnešním světě zmítaném
morální krizí.

Nejpůsobivější v představení je právě tato
zvnitřňující, filozofická a psychologická linie;
vnějškové prostředky hudební a zvukové, které
převažují v závěru, jsou pro výpověď spíše
doplňkové než zásadní. n

Poezie přeje odvážnému 
MILAN BLAHYNKA

Básník AAllooiiss MMaarrhhoouull má odvahu, jakou z nás
má málokdo. Na dedikační stránce za titulním
listem své nejnovější sbírky SSTTRROOMM KKTTEERRÝÝ SSEE
NNEECCHHAALL TTEETTOOVVAATT (Bondy s. r. o., Praha 2021,
foto na obálce Tomáš Kešner, grafická úprava
Petr Novák, 95 s.) děkuje svým bližním, kteří
mu s psaním knížky pomáhali, zejména Toníku
Dymákovi, a pak píše: „Věnováno mé manželce,

která je se mnou už pětačtyřicet let, s přáním,
aby se mnou zůstala co nejdéle. A mé rakovině,
která je se mnou rok, s přáním, aby odešla co
nejdříve, pokud možno beze mne!“ Přiznat se
k těžké nemoci a dokonce jí dedikovat sbírku,
to je odvaha a věřím, že ne marná. Rakovina
jako podobná zlá feminina je zvyklá, že se
svými vyhlédnutými oběťmi musí bojovat a že
ne vždycky vyhrává. Jsou napadení, kteří jí spí-
lají, nazývají sviní a zpupně tvrdí, že nad ní zví-
tězí. Na ty má obzvlášť velkou pifku a kosí je.
Věřím, že Marhoulův zdvořilý a laskavým
humorem neskrblící způsob má větší šanci
a Strom který se nechal tetovat není poslední
kniha svého autora.

Vím, o čem mluvím. Mou dětskou lásku
napadla rakovina těsně před maturitou. Měla
ráda poezii, do dopisů, které mi posílala do
gymnázia, vkládala básně, které se jí líbily, milo-
vala přírodu a vůně květin, ne náhodou se jme-
novala Květa, povahou byla smíšek. Smála se,
i když jiné brečely. Neplakala, ani když se octla
na onkologii a pak v léčebně, psala mi listy plné
vtipu a nepředstírané pohody, zamilovala se tam
do soupacienta, za něhož se tam i provdala a po
šesti letech vyšli oba zdraví, odmaturovala,
vystudovala na univerzitě a spolu se svým
mužem se věnovala po celý život keramické
tvorbě. 

Láska, poezie, humor a odvaha přejí odváž-
ným. Věděl o tom Vergilius, který zpopularizoval
úsloví Audaces fortuna iuvat, Štěstěna přeje
odvážným. A protože poezie je štěstí i v neštěs-
tí, štěstí přeje i básníkům a doufám, že Marhou-
lovi se dostane té přejnosti. V tom mém přání je
i velký kus čtenářského sobectví, protože číst
Marhulovy verše je radost a v této nemocné
době i útěcha a úleva.

Tak jako nikoli poprvé i ve Stromě který se
nechal tetovat jsou oba pohledy na svět, řečeno
hrubě, pohled optimistický i pesimistický nebo
přesněji skeptický. První polovina knihy (Je!; ten
vykřičník prozrazuje zdánlivě nesmlouvavou
kategoričnost „daných jistot“) je celá z básní,
které všechny začínají sponou Je: Je podtrženo
a bez čárek, Je hra na fanty, Je na pot a slzy, Je
na sundej to ze mě atd. Zkrátka ze záběrů na to,
co v našem životě a světě existujjee a s čím je nám
se stále vyrovnávat. Tak v básni Je na ostří nože
„je nebezpečno“, neboť „ocílka vůbec nezahálí /
plní své poslání / tuposti navzdory“: „Civilizace
zešílela / psychiatři se zbláznili / Globalizace
zvedla závory / přesto / nebo právě proto: // Je
na ostří nože! / Pesimisté tvrdí: Bude hůř / Opti-
misté tvrdí: Bude hůř / Jenom my víme: Bude na
ostří nože / a to je dobrá zpráva / Že / Vůbec /
Něco / Bude!“ 

Černý humor odpovídá v jiné básni na otázku
„jak vám je“ opatrnými slovy „zatím dobrý“;
a pointa „Zatím dobrý / kamaráde“ po marhou-
lovsku bez vypínání skromná, za každý okamžik
vděčná, nedeprimuje.

Humor dominuje i v druhé části knihy, v táza-
vém oddíle A nebo není? Jak u Marhoula často,
jeho báseň torpeduje přísloví, úsloví, heslo,
výstražný nápis – například v básni Nedotýkej-
te se „ani Andělů na zem padlých / Nastavují
nám zrcadla / která probíjejí / Ale buďte v klidu
/ Nejde o nic moc // Jenom - - - / Jenom
o život.“ Takto umí Marhoul jedním vrzem varo-
vat před nebezpečnými styky s nežádoucími
svrženými včerejšími „Anděly“ (to na člověka
vrhá špatné světlo), zároveň pak pranýřovat
licoměrné oficiální chlácholení a do třetice
naplno říci, jak život člověka pro mocné nic
neznamená. I černočerný humor je přesvědčivý,
když si žertéř dokáže udělat blázna ze sebe
sama, jak je tomu v básni Varovné signály:
„Našim dětem začínají šedivět vlasy / Spolužá-
kům přestávají / fungovat těla / A paleontologo-
vé“ (méně invenční básník by napsal: patologo-
vé) „si mě / se zájmem prohlížejí // Něco se
děje!“ 

Marhoul je básník chvály obyčejného života.
Jak směšný je Strom který se nechal tetovat,
aby nebyl obyčejný. Chvilku to byl pro celý les
šok, ale dnes je „k smíchu“ strom nepotetova-
ný. Zenový buddhismus? ptá se báseň, v níž si
řidič autobusu nahlas posteskne, že musel utra-
tit psa, kterého měl na hlídání. Jeden cestující
ho utěší, že on má manželku, která ho „hlídá /
24 hodin denně“ a nechtěný posluchač na to:
„Jestlipak ji už strčil do boudy?“ Marhoul je bás-
ník životní pohody a empatie, která rozumí
nejenom lidem, ale i věcem. „S kolíčky se už
nebavte! // Vyštěkla opuštěná zahanbená /
v ranní jinovatce se lesknoucí / šňůra / Bez
prádla úplně nahá // My dva byli v ložnici //
Ale to už je jiný příběh!“

Možná jsou někomu takové nápadité, životní
dobré míry plné verše málo. Rád bych je hájil,
ale netřeba. Neboť, jak se praví v názvu před-
poslední básně sbírky, tak je to se vším: „v malé
dílně / sedí u verpánku básník / a opravuje
boty // Zákazníci přinášejí / Adidas Baťa Gabor
Rieker // Po čase přijdou a zaplatí a - - /
a vůbec si nevšimnou / že neodnášejí boty / ale
bílé černé hnědé žluté / lakované nebo semišo-
vé / básně!“ 

Zkrátka básník, jakým je Alois Marhoul, díky
svému umění, proměňuje staré, užuž k vyhoze-
ní, v zázračně nové, hřejivě semišové. n
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V EU se vzbouří jaderné státy a plynárenský

průmysl. Evropská komise couvne, rázem se
jádro i plyn stávají zelenými. Vzápětí pro ně sta-
noví prakticky likvidační podmínky. Nejsme
v Kocourkově. Jsme v Bruselu, v obludném sídle
obludné Evropské unie. 

Za primátora Prahy v neblahé paměti Tomáše
Hudečka se dělalo pokusné simulační cvičení
blackoutu – elektřina „jako“ nešla. Zjišťovalo se,
co udělá 24 hodinový výpadek dodávek elektři-
ny v hlavním městě. 

Účastníci oné simulace odešli zelení. Nebylo
to ale po požití muchomůrky zelené. Možné,
nikoliv přehnané dopady takového výpadku
před veřejností zatajili. Co kdyby pak rozhořče-
ní občané táhli jim na magistrát něco ošklivého
říci!

24hodinový blackout v hlavním městě by byl
jistě velice nepříjemný. Ale co je to proti více-
dennímu blackoutu v půlce Evropské unie.
Podle expertů by po třech dnech (72 hodinách)
blackoutu nastal rozpad společnosti. 

Bez elektřiny dnes funguje máloco. Snad jen
ty krávy, co mají být v zájmu ochrany stability
klimatu rychle zlikvidovány. Přestaly by fungo-
vat úřady, obchody, služby, výroba. I dodávky
vody zásadně závisí na dodávkách elektřiny
pro pohon příslušných zařízení vodáren. Bez
vody se ale přežívá velice těžko. Nejen na pou-
šti. 

Už je to 45 let, co New York s širokým okolím
postihl 48 hodinový blackout. Následky byly
děsivé. Došlo k rozsáhlému drancování, zaklá-
dání požárů, střelbou ostrýma na policisty
a hasiče, o množství vražd a znásilnění nemlu-
vě… Množství nemluvňat narozených o devět
měsíců později ale nešlo jen na konto znásilňo-
vání žen. Mnozí manželé se prý nudili. Myslíte,
že by to bylo v ČR po 32 letech amerikanizace
lepší? Nevím, opravdu nevím…

Špatně se bojovníkům za ekologizaci energe-
tiky a za klima vysvětluje, že elektřina je ze své
podstaty neskladovatelná, takže není kilowatt
elektřiny jako kilowatt, že jiný je ze stabilních
ovladatelných zdrojů a jiný je z nepravidelně
pracujících zdrojů, že výrobu v některých nesta-
bilních zdrojích lze do jisté míry předvídat (ze
Slunce) a z jiných ne (vítr). Stává se, že neprší
a vodní elektrárny stojí. Stává se, že nefouká
a stojí větrné elektrárny. I ve dne se stává, že
Slunce nesvítí a stojí fotovoltaické elektrárny.
Stává se, že Slunce nesvítí a vítr nefouká součas-
ně, zejména v prosinci a v lednu, kdy jsou krát-
ké dny a Slunce nízko na obloze. Zatím to
zachraňují velké systémové elektrárny, stále více
nikoliv německé. Mají se likvidovat ale i mimo
Německo. Co se stane, až se je podaří zlikvido-
vat? Velký blackout?

„Nějak se to vyřeší!“ slýchal jsem v 90. letech.
„Vyřeší se to skladováním elektřiny v akumulá-
torech!“ Pravda, akumulátory zaznamenaly citel-
ný pokrok. Možná budou jednou vyrovnávat
výkyvy mezi výrobou a spotřebou v rámci den-
ního, ale zcela určitě ne v rámci ročního cyklu,
mezi létem a zimou.

Horší je to s potravinami. Jíst se musí. Prý je
nutné občany naučit stravovat se vegetariánsky.
Že je člověk ze své podstaty všežravec? I když to
říkal i nejúspěšnější český ministr životního pro-
středí Ivan Dejmal, kašlou na to. Prý lidi naučí
vegetariánství! Pokud zničí živočišnou výrobu,
tak jim nic jiného nezbude! Záminka se vždy
najde. Tu se zbourá vepřín pod rouškou piety,
tu se zakáže drezura zvířat v cirkuse, aby netr-
pěla, tu se ze stejného důvodu zakáže klecový
chov slepic, tu se v rámci „deagrofertizace“ při-
mluví za pro živočišnou výrobu likvidační eko-
nomické, zejména dotační podmínky ve srovná-
ní se zahraniční konkurencí. Že je to šílená poli-
tika? To jsou prý jen pomluvy nepřejícníků! 

Tedy, u těchto ekologů motiv nenávisti vůči
zemědělcům chápu. Mají svou ideologii a země-

dělci, zejména i provozující živočišnou výrobu,
jim v prosazování jejich víry překáží. 

Šílený ministr zemědělství Kubát měl ideál
malé zemědělské farmy, obdělávající 5-10 hekta-
rů zemědělské půdy. Prostě zemědělec jako
dobrovolný nevolník, jako ve středověku. Že
mu řadu zemědělců, obvykle věřících, uvěřila
a že je přivedl do velkého životního maléru? Že
jsou v západní Evropě zemědělské farmy mno-
hem větší a dále se zvětšují? Prý žádný problém.
Že ve spojení s klausovskou transformací nastar-
toval rozvrat českého zemědělství? Prý to bylo
dobře! 

Jenže Kubátem nastartovaný rozvrat českého
zemědělství nekončí. Jeho následník ministr Lux
se sice přeorientuje na velké zemědělské podni-
ky, ale s nastartovaným rozvratem, zesíleným

dále nespravedlivě pojatými restitucemi země-
dělského majetku, mnoho nesvede. V roce 1998
moc získají sociální demokraté. Slibují zásadní
obrat, ale ten vzápětí prohandlují v zájmu rychlé-
ho vstupu ČR do Evropské unie. Že nám v země-
dělství diktuje EU polokoloniální podmínky, což
je samo o sobě ve slušné společnosti zásadní
důvod do takového společenství nevstupovat?
Před širokou veřejností se to zatají. 

Byl jsem jedním z těch, kdo se intenzívně zají-
mali o podmínky vstupu ČR do EU. Po velkém
lhaní a vykrucování mně řekli, že podmínky
vstupu obnáší hromada materiálů vysoká asi dva
metry. Jsou samozřejmě v angličtině, prý se bez
překladu do češtiny obejdeme. Ve sklepě na
Úřadu vlády prý na ně sedá prach. Případné pře-
focení není možné. Zřejmě státní tajemství. Dal
jsem své znalosti zemědělské ekonomiky do
hrsti, načrtnul si základní problémy, ty jsem kon-
zultovat se zemědělskými experty a postupně
mně vyšel drtivý závěr. Zatímco podle mého uči-
tele, nezapomenutelného profesora Dmitrije
Chomy, vstup českým zemědělcům do EU
pomůže, protože se postupně srovnají dotační
podmínky, mi vycházelo, že i při srovnání
dotačních podmínek (dosud k němu nedošlo,
v rozporu s vyjednanými podmínkami vstupu)
se naše zemědělství nikdy nevrátí na úroveň
potravinové soběstačnosti ČR z 80. let, neboť
kvóty zemědělské produkce se odvozují od
aktuální zásadně snížené úrovně zemědělské
výroby. 

Po osmi letech vlády středu v ČR na dalších
sedm let nastoupí vláda pravice. Dál drtí české
zemědělství, v zájmu západní konkurence a ide-
ových dogmat svobodného trhu, jenž se vysky-
tuje jen v neoliberálních učebnicích ekonomie.
Ale ono není pro české zemědělce o mnoho líp
za středových vlád v letech 2013-21 za účasti
sociální demokracie. 

Stav zemědělské krajiny žádá podstatně zmen-
šit pole. To lze udělat výsadbou pásů vysoké
zeleně, snad na plus minus 30hektarová pole.
Dělit kvůli tomu zemědělské podniky nutné
není. Jako vhodný stimul stačí vázat dotace na
dělení polí zelenými pásy. Ministerstvo zeměděl-
ství je k tomu ale hluché. Šest let se bojuje
s ministerstvem životního prostředí o „protieroz-
ní vyhlášku“. Výsledek je hodně slabý. Eroze
půdy prý děkuje. 

Česká pravice se vrací k moci, rozhodnuta
rozdrtit velké české zemědělce v zájmu zahra-
niční konkurence, dogmat o svobodném trhu
a podivných představ o ochraně životního pro-
středí. Ekologičtí negramoti nevědí, že bez hno-
jení statkovými hnojivy půda přestane rodit a že
když vybijeme skot, nebudeme mít čím hnojit.
Prý kdo by se takovými kravinami zabýval!

Zemědělci protestují před Úřadem vlády. Ač
jsem ekonom – environmentalista, držím jim
palce. Jde o hodně. O výživu národa. 

Jistě se ptáte, jak chtít odpovědnost po protes-
tujících středoškolácích, když ji nemají jejich
mentoři, o vedení státu nemluvě. 

Ekology tolikrát skloňovaný „trvale udržitelný
rozvoj“ má tři základní pilíře: ekologický, eko-
nomický a sociální. Problém je, že není zvládnut
ani jeden z těchto pilířů. O to víc kvete amatér-
ství, připomínající nejednou sabotáž společnosti
a zdravého rozumu. Tedy, zdravý selský rozum
je prý již 30 let přikován v nejhlubším sklepení
obávaného hradu Špilberk.

Velká...

Haiku o nočních hlasech
Svoboda noci:
chlapácký štěkot srnce
Psi na řetězech

Haiku o úzkosti
Alej s krahujcem
kosí hrdla stažená
vedou mě lesem

Haiku z mariánského léta
Ráno jak ostří
žaludy klokotají
udeřil ostříž

Haiku pro Julia Mařáka
Říjnové slunce
zamžené dechem rána
v pralese panna

Podzimní haiku
Měkce ustláno
javor v mlze svléká se
rozžato v lese

Říjnové haiku 
o rajské zahradě

Gobelín lesa
slunko už milosrdné
a jabka v sudech

Haiku o slasti
Nadechni se Teď
Srdce v medu se koupe
tiše dýše les

Svatomartinské haiku
V martinské noci
kačeny shůry křičí
hus na pekáči

Panna
(23. 8. – 22. 9.)
Den po Lvu zrána zimomřivá Panna
pod buky slunce v leopardí kůži
třtina je na blond dech se úží
v osnově drátů zeje rána

Váhy
(23. 9. – 23. 10.)
Žaludy vyplavené větrem
jak trnky v sudech u Vsetína
v doubravě váhá meluzína
a říje hřímá samčím metrem

Štír
(24. 10. – 22. 11.)
Jeseň jak jantar na Helu
když listí chřestí pod nohama
habřina chřadne stará dáma
a daněk svírá danělu SSnníímmkkyy FFRRAANNTTIIŠŠEEKK DDOOSSTTÁÁLL

JAROMÍR ŠLOSAR



PETR ŽANTOVSKÝ

Jak dál v české
mediální kotlině?

(Vystoupení na konferenci Dost bylo Bruselu,
konané v Praze 14. 2. 2022)

Ačkoli jsem účasten panelu s názvem Přínosy
a úskalí referenda, nechci se vyjadřovat explicitně
k fenoménu plebiscitu. Budu se věnovat spíše okol-
ním fenoménům, zejména mediální krajině, v níž se
odehrávají mnohé společenské diskuse, tedy i ta
o plebiscitu.

Nejprve si řekněme, v jaké to mediální krajině
vlastně žijeme. Po roce 1989 došlo k postupnému
odstátnění mediálních institucí, vzniku soukromého
a tzv. veřejnoprávního mediálního sektoru, jemuž
říkáme duální systém. 

Znamená to, že zde vedle sebe stojí (a jen nepa-
trně si konkurují) média soukromá, tedy rádia, tele-
vize, periodický tisk, a média veřejnoprávní, Český
rozhlas (ČRo) a Česká televize (ČT). Poněkud stra-
nou stojí Česká tisková kancelář (ČTK). Má sice ze
zákona také veřejnoprávní statut, ale není nijak
finančně navázána na veřejné zdroje a chová se
jako každý jiný podnikatelský subjekt. Jen má vedle
svého managementu Radu ČTK, jejímž členem
mám tu čest být. Úkolem Rady ČTK je dohlížet na
plnění zákona o ČTK, jinými slovy, zda se občano-
vi dostává co možná úplná, objektivní a nestranná
informace o dění kolem nás. 

Vedle toho Česká televize a Český rozhlas jsou
financovány z veřejných zdrojů, z nepřímé daně,
kterou občanům ukládá zákon. 

Logicky to tedy znamená, že občané mají posta-
vení spoluvlastníků těchto institucí a mají mít právo
na jejich kontrolu. 

Nic takového se neděje. Obě veřejnoprávní
média se chovají jako svébytné subjekty vlastněné
svým managementem a zaměstnanci. Ostatně preg-
nantně to vyjádřil v době tzv. televizní krize v roce
2000 Karel Schwarzenberg, když řekl: „Česká televi-
ze patří těm, kdo v ní pracují.“ 

To je zrůdná logika. Patří snad státní podnik Bud-
var nebo polostátní ČEZ svým zaměstnancům?

Schwarzenbergova věta ovšem je ouverturou
k jiné úvaze. Vedle vlastnických struktur, privátních
či veřejných, zde stojí jiný fenomén, a to samotní
žurnalisté v redakcích oněch médií. Mluvíme-li
o mainstreamových médiích, pak až na výjimky
tvoří jednohlasý klan ctící mafiánský zákon omerty,
dohodnutého mlčení. V teorii manipulačních tech-
nik se tomu říká „spirála mlčení“. 

Znamená to, že i když víte, že společně prosazo-
vaný názorový kánon je nepřesný či dokonce
nepravdivý, přesto své argumenty skryjete a držíte
se společně ustálených hesel a postojů. Kdybyste se
tomu protivili, tato sociální bublina vás vytěsní,
pošle na černou listinu a skončíte buď u lopaty,
nebo v médiích alternativních. Ta ovšem nebudou
zárukou vašich příjmů, protože jsou chudá a budou
ještě chudší, jak nám slibuje Věra Jourová svým plá-
nem alternativní média vyhladovět, tzn. zbavit inze-
rentů, a tedy příjmů na svůj provoz.

Mezitím nastoupí další Jourové bruselský vynález
– regulace internetových obsahů. 

Když se příslušné myšlenkové policii bude zdát,
že vaše sdělení na internetu obsahuje zakázané
prvky, obvykle shrnuté pod pojmy dezinformace,
fake news či předsudečná nenávist, bude váš text
nemilosrdně odstraněn. 

Na tom v dojemné shodě už delší čas spolupra-
cují vlády a korporáty typu Facebooku, Googlu,
Youtube atd. Už v únoru 2017 byli zástupci těchto
firem v Praze a podepsali s naším tehdejším minis-
trem vnitra Chovancem dohodu o odstraňování
nežádoucích webových obsahů. Připomeňme, že to
bylo půl roku před parlamentními volbami. 

A touž dobou na Ministerstvu vnitra vznikl cen-
zurní orgán Centrum proti terorismu a hybridním
hrozbám, jakýsi novodobý Český úřad pro tisk
a informace. 

Smyčka kolem svobody slova a tisku, tedy kolem
důležitých artikulů naší Ústavy a Listiny základních
práv a svobod, se utahuje.

Dalším hřebíčkem do rakve našich práv a svobod
je pandemický zákon, protlačený násilným způso-
bem v neodůvodněném stavu legislativní nouze
naší Poslaneckou sněmovnou, a to navzdory masiv-
nímu odporu občanů demonstrujících na mnoha
místech naší země. 

Tento zákon se tváří jako klíč k ochraně veřejné-
ho zdraví, ale skrývá v sobě řadu rizik. Předně dává
pravomoci, dříve svěřené parlamentu, do rukou
ministra či ministrů. Jimi vyhlášená restriktivní opat-
ření nebudou podléhat soudnímu přezkumu. 

Dočkáme se, o tom nepochybuji, že ministerští
úředníci budou pandemický zákon účelově zneuží-
vat k omezování například práva shromažďovacího.
Bude se jim to hodit zvlášť ve chvíli, kdy na náměs-
tí přijdou lidé už nejen s antivakcinační agendou,
ale ve chvíli, až spatří první letošní složenky za plyn
a energii. Díky naší vládě, vnořené do útrob apará-
tu Evropské unie, totiž ceny základních životních
potřeb budou geometricky vzrůstat, což bude pro
mnoho rodin i firem likvidační. 

Vláda si toho je vědoma, a proto tak tlačila na při-
jetí pandemického zákona. Skrze něj totiž bude
moci pod pohrůžkou přísných sankcí držet lidi
v izolaci, bez možnosti společných aktivit. Nebojme
se to, říci: pandemický zákon odstartoval v naší
zemi diktaturu.

Tato diktatura má víceméně jednomyslnou pod-
poru mainstreamových médií. Spirála mlčení fungu-
je jako nikdy předtím, říci slovo proti trendu nastou-
penému touto vládou, je považováno za překroče-
ní Rubikonu, z něhož není návratu zpět. 

Hodně to připomíná 50. léta minulého století.
Utahování mocenských šroubů provázené zdrcující
propagandou linoucí se ze všech mediálních tlam-
pačů, trestání neposlušných, ostrakizace, umlčová-
ní, nálepkování, boj proti vnitřnímu nepříteli. A kde
to skončilo? V kriminálech a na šibenicích.

Proč to všechno připomínám? Mluvíme-li o refe-
rendu jako jednom ze způsobů jak vrátit vládu věcí
jeho zpět do rukou lidu, občanů, nutně narazíme
na ony politické a mediální bariéry. 

Tato vláda udělá vše pro to, aby uzákonění
všeobecného referenda zabránila, protože tuší, že
by ji to mohlo stát bezstarostné vejminky, které si
díky panu Rychetskému a Ústavnímu soudu
pořídila. 

Proto se moc neumím příliš vyjádřit k úskalím
a rizikům plebiscitu, neboť doopravdy nevěřím v to,
že se v dohledné době k němu byť o malý krok při-
blížíme.

Nabízí se samozřejmě i jiný scénář, ale ani z toho
nikdo nemůže mít velkou radost. 

Čím víc bude vláda podporovaná mainstreamo-
vými médii tlačit na pilu, tím víc bude radikalizovat
své odpůrce. 

Propagandistická média v minulých dnech neu-
stále skloňovala téma symbolických šibenic vysky-
tujících se na demonstracích proti pandemickému
zákonu. Byl to samozřejmě záměr: pohleďte, co je
to za násilníky a výtržníky! 

Čekám, kdy dojde na ztroskotance a zaprodan-
ce… 

Přitom jedno z možných vysvětlení nám poskytu-
je pohled do historie: 1933 požár Říšského sněmu,
1939 přepadení posádky v Gliwicích, 1951 vraždy
v Babicích na Třebíčsku, koneckonců 1989 a angaž-
má důstojníka tajné policie Zifčáka. Zde všude
s největší pravděpodobností šlo o cílené provokace,
mající za cíl otevřít dveře nějakému typu represí či
politických změn. 

Rozhodně nechci konstruovat nějaké konspirační
teorie, jen ukazuji jednu z cest přemýšlení o dané
věci.

A na závěr zpět k médiím, zejména veřejnopráv-
ním. 

Pokud mají plnit svou zákonem danou funkci,
což nečiní, je nezbytné zcela přehodnotit pohled na
ně. 

Dobrou inspirací by mohl být příklad řecké tele-
vize ERT, kterou vláda v červenci 2013 zrušila
z důvodů, cituji mluvčího tehdejší vlády Simose
Kedikoglua, „mimořádné neprůhlednosti a neuvě-
řitelného plýtvání a korupce“. Televize byla
vypnuta dva roky a Řecko se kvůli tomu nezhrou-
tilo. Naopak, dokázalo značně projasnit finanční
toky, odstranit přezaměstnanost a nepotistické
vazby. Tedy v zásadě totéž, co kritizovala bývalá
radní ČT Hana Lipovská na hospodaření České
televize. 

Jenomže k tak radikálnímu kroku musí být odva-
ha a politická vůle. Tu dnešní vedení země určitě
nenajde. 

Pak už zbývá jediné. Slovenská cesta. 
V roce 2008 drtivý počet, stovky tisíc poplatníků

televizní daně přestalo platit poplatky na provoz
Slovenské televize. Uvedli tak STV do deficitu

v řádu miliard EUR a přinutili slovenský parlament,
Národní radu SR, aby změnila zákon a z televize
a rozhlasu jako veřejnoprávních institucí učinila de
facto organizace rozpočtové, závislé na ekonomic-
kém zdraví celé Slovenské republiky. 

Najdou naši občané v sobě podobnou hrdost
a ráznost, jako ti slovenští? 

Přemýšlejme o tom, až naše nové vedení
vyrukuje se zvyšováním televizních a rozhlasových
poplatků. 

A pak se též ptejme, proč občané jako „akcioná-
ři“ těchto institucí se nesmějí k jejich budoucnosti
vyjádřit – například v referendu. n

LECH PRZECZEK
Ze života

Obchodník zas ceny zvedá,
už se na to koukat nedá.
Stěžuje si peněženka,
že teď bývá tuze tenká…

Povzdech pracujícího
Vysoká je inflace,
musím teď mít dvě práce.
Tady končí legrace!

Investigatívna
žurnalistika
neexistuje

PAVOL JANÍK
Bezprostredne po tragickej smrti mladého slo-

venského investigatívneho novinára a jeho priate-
ľky, respektíve po ich vražde, som verejne prezen-
toval niekoľko závažných skutočností. Predovšet-
kým som vyjadril sústrasť pozostalým, hoci som
obete osobne nepoznal, v živote som nepočul ich
mená, nikdy som nečítal nijaký článok usmrteného
žurnalistu a asi raz som sa pozrel na server, pre
ktorý pracoval, ale viackrát som môj čitateľský
pokus neopakoval, pretože nie som schopný
a ochotný zvyšovať sledovanosť tzv. hlavného
prúdu médií, ktorých neprofesionalita a záľuba
v škandalizovaní ma apriórne uráža.

Nechcel som ani rozmnožovať rady tých, ktorí
využívajú tragédiu na vlastné zviditeľňovanie. Ani
teraz sa nebudem hrať na amatérskeho detektíva
a pri tejto príležitosti sa znova priznám, že nepodli-
eham konšpiračným teóriám, pretože za podstatnej-
šiu pokladám konšpiračnú prax. 

Ak treba sformulovať posolstvo, ktoré zodpoved-
ne reflektuje tragickú udalosť, tak nemožno obísť nie-
koľko kľúčových tém. Nijaká investigatívna žurnalis-
tika v skutočnosti neexistuje. Vždy ide iba o insceno-
vaný únik informácií vrátane najznámejšej aféry
Watergate, ktorá viedla k rezignácii amerického pre-
zidenta Richarda Nixona na základe článku v The
Washington Post. Po vyše troch desaťročiach sa
potvrdilo, že tzv. anonymný zdroj investigatívnych
novinárov bol zástupca riaditeľa FBI (Federal Bureau
of Investigation) Mark Felt, dlho známy len pod kry-
cím označením Deep Throat (Hlboké Hrdlo).

Keby akúkoľvek vraždu pripravovalo slovenské
podsvetie, tak by určité signály prostredníctvom

svojich ľudí v kriminálnom prostredí mala zachytiť
niektorá zo slovenských spravodajských inštitúcií,
ktorých je na pomery malej krajiny dosť veľa. Nie-
len tajné služby – civilná a vojenská, ale aj výzved-
né organizačné zložky polície a colnej správy. 

Pravdepodobnejšia je možnosť, že si nemenova-
ná veľmoc objednala destabilizáciu Slovenska
a jeho zaradenie medzi nebezpečné krajiny. Tomu
zodpovedala aj otázka o vyvodení politických
dôsledkov, ktorú hneď na prvej tlačovej konferen-
cii generálneho prokurátora už v zárodku kauzy
položil redaktor nemenovaného denníka. Veľavrav-
ná bola okamžitá medzinárodne koordinovaná
kampaň s cieľom vymeniť vtedajšiu vládnu garnitú-
ru Slovenskej republiky pod vplyvom masívnych
protestov a mimoriadneho mediálneho tlaku.

V načrtnutých súvislostiach som vtedy pokladal
za dôležité zdôrazniť ešte jednu veľmi nešťastnú
okolnosť, ktorá medzičasom nadobudla naozaj
obludné rozmery. Ide o pokračujúce sústredené
úsilie kriminalizovať politikov, pričom sa na ich dis-
kreditáciu využívajú protirečivé svedectvá odsúde-
ných niekoľkonásobných vrahov, ktorí chcú dosi-
ahnuť skrátenie svojich trestov. Je to nebezpečná
hra, ktorá môže opäť vracať slovenskému podsvetiu
sebavedomie, vyplývajúce zo súčinnosti so špeciál-
nymi bezpečnostnými štruktúrami. A to je problém,
ktorému by mali venovať zvýšenú pozornosť kom-
petentní štátni činitelia a zodpovední predstavitelia
médií. Chápem, že toto moje zbožné želanie je len
výkrik do tmy. n

V každé době
bývá vše jinak…

FRANTIŠEK DOSTÁL
My, co jsme starší, si leccos ještě pamatujeme.

Byli jsme i dětmi a v nedělním odpoledni nám rodi-
če umožnili třeba návštěvu zoologické zahrady.
Vedle zvířectva cestou docházelo i na setkání s foto-
grafy z různých fotoateliérů. Ve sváteční den byli
lidé oblečeni poněkud lépe do oděvu, který přes
týden visel na ramínku ve skříni.

Čas ale běží vždy jen dopředu a po spatření těch-
to fotografií vnímavý člověk si třeba položí otázku:
„Takhle nemožně, že jsme se oblékali?“ 

Ano, bylo tomu tak a jedině fotografie nám to
později dokazuje a možná rovněž přivolá i vzpo-
mínky. 

Ano, v každé době bývá vše jiné a člověk se
dokonce jinak obléká. 

Ve žhavé současnosti mívá oděv popsaný všelija-
kými hesly a nestačí si je ani přečíst, protože pořád
mluví do nějaké krabičky. Takže jediným důkazem
bývá vždy jen fotografie. Jenže člověk by ji neměl
nikdy používat jako pomocníka ke společnému
obelhávání lidí, ani milovníků fotografie.

Jedna poslanecká hvězda chtěla z půlroční stáže
za mořem přilétat na hlasování do sněmovny do
Prahy. Zřejmě za své. Poslanec má pracovat hlavně
v tuzemsku, a navíc nejen pro sebe. Škoda, nehez-
kých událostí přibývá a uhrazují je ti nejchudší. Až
budou volby, můj hlas dostane asi nějaká socha
v parku. Ta v něm postává pořád a nebere za to
žádnou výplatu. Akorát ji někdy poznamenají
holoubci… n

Týdeník Unie českých spisovatelů, z. s., 9. ročník (Kmen 36. ročník). Vychází jako příloha Haló novin. Vedoucí redaktor Karel Sýs. Redakční rada: Ivana Blahutová, Michal Černík, Michael Doubek,
Pavol Janík, Alexej Mikulášek, Michal Polický, Radovan Rybák, Ján Tužinský. Grafická úprava Studio FUTURA. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 
Kontaktní adresa: Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1. 
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Velkoklub straší hrdinové z jihu
HHookkeejjiissttéé ČČeess--

kkýýcchh BBuudděějjoovviicc
jjssoouu ppooddllee ttrreennéérraa SSppaarrttyy JJoossee--
ffaa JJaannddaaččee nneejjvvěěttššíímm ppřřeekkvvaa--
ppeenníímm eexxttrraalliiggoovvéé sseezzoonnyy
aa pprráávvěě MMoottoorr bbuuddee ssoouuppeeřřeemm
PPrraažžaannůů vv sseemmiiffiinnáállee ppllaayy ooffff..
JJiihhooččeeššii ssii nnaavvíícc ppooddllee jjeehhoo
sslloovv pprroottii SSppaarrttěě bbuuddoouu vvěěřřiitt,,
nneebbooťť vvyyhhrráállii ttřřii zzee ččttyyřř vvzzáá--
jjeemmnnýýcchh zzááppaassůů vv zzáákkllaaddnníí
ččáássttii..

»Musím říct, že Motor je
pro mě asi největší překvapení
v soutěži. Ne tím, že se dosta-
li do semifinále, ale způso-
bem, jakým hrají.«

V základní části se oba týmy
utkaly čtyřikrát a České Budě-
jovice vyhrály 5:2, 2:0, 5:1, až
poslední duel ovládla na konci
února Sparta 2:0.

»Třikrát jsme celkem jedno-
značně prohráli. Poslední
utkání jsme vyhráli, ale soupeř
nebyl horší. Hrají dobře a tím,
že nás porazili, tak si asi na

nás věří. Do série jdou navíc
v euforii, kdy my jsme favorit
a oni jdou proti nám jako hrdi-
nové jihočeského kraje.« 

České Budějovice postoupi-
ly mezi čtyři nejlepší týmy
v extralize poté, co vyřadily
Pardubice, poprvé od roku
2008. V letech 2013 až 2020
ale působily v první lize. Mezi
elitu se vrátily až v minulé
sezoně, ve které byly ale
v soutěži jednoznačně nejhor-
ším týmem.

Zápas Sparta - České Budě-
jovice bude specifický pro
řadu hráčů, kteří působili
v druhých klubech. Mezi klí-
čové hráče Motoru patří útoč-
ník Lukáš Pech, který ze
Sparty odešel po devíti letech
na jih Čech před sezonou.
Devět let byl ve Spartě
i obránce Jan Piskáček, krátce
dres Pražanů oblékal i Michal
Vondrka. 

Na straně Sparty se poté

jedná zejména o Romana
Horáka, Zdeňka Doležala,
Miroslava Formana nebo Mar-
tina Janduse, který se ale
v play off ještě do sestavy
nedostal.

Jihočeskou minulost má ale
i kouč Jandač, který České
Budějovice čtyři sezony tréno-
val. Nejprve je dovedl z první
ligy do extraligy, poté třikrát
do semifinále play off. »Skon-
čil jsem tam v roce 2008, už je
to strašně daleko. Jsem už
starý,« komentoval s úsměvem
vzpomínky třiapadesátiletý
kouč. ((rreedd))

VYHRÁLI JSTE?
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2288.. 33.. vveeččeerr)):: 4 - 9 - 18 – 19 – 23 – 32 – 35 – 36
– 40 – 41 – 42 – 49 – 62 – 67 – 68 – 72 – 73 – 74 – 76 – 80. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 230 421. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 9.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((2299.. 33.. ppoolleeddnnee)):: 9 – 11 – 18 – 21 – 23 – 26 – 30
– 38 – 40 – 42 – 44 – 47 – 48 – 56 – 58 – 59 – 62 – 67 – 68 – 79. ŠŠaannccee
mmiilliioonn:: 622 169. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 68. ((BBeezz zzáárruukkyy))

Finština mi moc do palice nejde

»Byl bych moc šťastný,
kdyby se mi sezona protáhla
co nejdéle to jen půjde. Už
loni jsem šel takhle krůček po
krůčku a dostal jsem se nako-
nec dál, než jsem sám čekal.
Takže letos bych to chtěl pro-
táhnout ještě o něco déle. Bylo
by to i mým splněným snem,
kdybych se v týmu Česka
dostal na šampionát. Ale to je
asi sen každého hráče. Půjdu
zase krok po kroku a uvidí-
me.«

Účasti v Pekingu nijak neli-
tuje, přestože si pod pěti kruhy
nakonec nezahrál. »Byli jsme
tam s Davidem Tomáškem
a Matějem Blümelem a mys-
lím, že toho nelituje nikdo
z nás. Je to sen každého malé-
ho sportovce, aby byl na
olympiádě. I když jsme se tam
dostali jen na zimák a na hotel,
je to i tak zážitek na celý
život.«

Zatímco ještě v Pekingu
vedl tým Filip Pešán, nyní už
je na pozici hlavního kouče

Kari Jalonen. A pětadvacetile-
tý obránce věří, že jeho mise
bude úspěšná. »Myslím, že
určitě zvládne přenést to dobré
z finského hokeje. Každý tre-
nér má jiné návyky, ať je to
Čech, nebo zahraniční kouč.
Každý tomu dá něco svého, co
je mu vlastní. A to si myslím,
že to je to hlavní. Je
dobré, že přijde oži-
vení a nároďák dosta-
ne nějaký impulz.«

Česká reprezentace
se v pondělí sešla na
prvním přípravném kempu
v Plzni. Začala tak dlouhá pří-
prava na MS. Oživením byl
i první trénink, kdy hráči
občas na ledě pracovali zába-
vnou formou díky některým
soutěžím. »Bylo to fajn pro
takové oživení a zároveň utu-
žení té party. Přece jen když
hráči řeknete, že tady má dělat
bazény, tak to zní blbě, ale
když do toho dáte nějakou
soutěž, při níž se hráči
i zasmějí, tak je to určitě lepší.

A i ten hráč se pak o to více
snaží.«

V Plzni může být i proto, že
jeho tým si neproklestil cestu
do vyřazovacích bojů (Jyväs-
kylä). »Měli jsme strašně
mladý tým. Zpětně když jsem
si to přehrával, tak jsem si
říkal, že mi to mnohdy ani
nedošlo, když jsem na ně kři-
čel, že těm klukům je sedm-
náct. Jsou to takoví komáři,
jak říká můj kamarád, na to
jsem si musel trošku zvykat.
Ale když bylo sedmnáct mně,
byl jsem sotva schopný brus-
lit. Bylo to pro mě zase něco
nového, když jsem byl jedním

z nejstarších já, zatímco tady
v Česku to bývalo naopak.«

Vedení klubu chtělo do
předkola, ale už v lednu bylo
zřejmé, že tým moc velkou
šanci nemá. »Myslím, že ti
mladí kluci se zase posunuli
o něco dál, já jsem se také
něco naučil, tak věřím, že to
přijde vhod do dalších sezon,«
ohlížel se Ščotka, jenž by měl
být osobně u toho. »I když člo-
věk nikdy neví, co přijde,
platí, že tam mám smlouvu

ještě na příští sezonu.«
Tu premiérovou odehrál

v roli kapitána. »Céčko« na
dres dostal i přesto, že do
klubu přišel jako nový hráč,
navíc ze zahraničí. »To bylo
překvapení a zároveň velká
čest. Trenér si vzal mě i Kana-
ďana Bradena Christoffera
stranou s tím, že jsme tam nej-

zkušenější, tak by byl rád,
kdybychom se o to postarali.
Ze mě udělal kapitána a Bra-
den je jedním z mých asisten-
tů.«

Ve Finsku je po všech strán-
kách spokojený. »V prvním
roce se mi všechno líbilo, je to
přece jen jiné než tady u nás
v Čechách. Nemohu si na nic

stěžovat a hodnotím to pozi-
tivně. Věřím, že příští sezonu
to bude zase o něco lepší. Jen
ta finština mi moc do palice
nejde,« prozradil s úsměvem
Ščotka. »Ale v těch hokejo-
vých slovíčkách si myslím, že
už se docela orientuju, to je
základ, tam mi to už docela
jde.« ((uuttss,, zzrr)) 

HHookkeejjoovvýý oobbrráánnccee JJaann ŠŠččoottkkaa ((2255)) bbyyll zzaa
ppoosslleeddnníí rrookk ddvvaakkrráátt vveellmmii bbllíízzkkoo ttoommuu,, aabbyy ssii
ooddbbyyll pprreemmiiéérruu nnaa vveellkkéé aakkccii.. JJeeššttěě jjaakkoo jjuunniioorr

ssii zzaahhrrááll ddvvaakkrráátt nnaa mmiissttrroovvssttvvíí ssvvěěttaa ddvvaaccíítteekk,, aallee mmeezzii sseenniioorryy
nnaa ppooddoobbnnoouu ššaannccii ssttáállee ččeekkáá.. LLoonnii vvyyppaaddll ppřřii ppoosslleeddnníímm zzúúžžeenníí
nnoommiinnaaccee ppřřeedd MMSS vv RRiizzee,, ppřřii lleettooššnníí oollyymmppiiáádděě vv PPeekkiinngguu bbyyll
ssiiccee ppřříímmoo vv dděějjiiššttii,, aallee ppoouuzzee vv rroollii nnááhhrraaddnnííkkaa.. VVěěřříí,, žžee tteennttoo--
kkrráátt uužž bbyy ssee ddooččkkaatt mmoohhll aa žžee sseezzoonnuu ssii ppoo nneeúússppěěššnnéé sseezzoonněě
kklluubbuu jjeeššttěě vvýýrraazznněě pprroottááhhnnee..

Jan Ščotka touží po velkém turnaji v českém dresu. »Bylo by to i mým splněným snem.«  FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

Obrovský náboj má semifinálový souboj Sparta – Motor. Je jasné, že mezi mantinely bude tát led.
Pikantní je hlavně oboustranné hráčské »propojení«. Vzpomínky na dres s typickým S na prsou mají
Jihočeši Lukáš Pech, Jan Piskáček, ale také Michal Vondrka (na snímku). FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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SEMIFINÁLE PLAY OFF
33.. dduubbnnaa -- 11.. zzááppaassyy:: 1144..3300

Sparta - Motor (O2 TV sport),
1177..0000 Třinec – M. Boleslav
(základní část 5:0, 3:0, 7:3, 3:2
v prodl., ČT sport). 44.. dduubbnnaa -- 
22.. zzááppaassyy:: 1177..0000 Třinec - M.
Boleslav (O2 TV sport), 1199..0000
Sparta – Motor (ČT sport).

Olympijská vítězka Ester Ledecká
musí hledat nového fyzioterapeuta. Po
čtyřleté spolupráci se s lyžařskou
a snowboardovou hvězdou rozloučil
Michal Lešák. S Ledeckou byl Lešák
(Méďa) od léta roku 2018. Tehdy zimní
obojživelnice sháněla fyzioterapeuta
místo Jakuba Marka, který odešel po
úspěšné olympiádě v Pchjongčchangu
2018. Po čtyřech letech se tak situace
opakuje. Lešák končí po vydařené zimě
s vrcholem na hrách v Pekingu. Lešáko-
vy schopnosti si Ledecká opakovaně
pochvalovala. Hned při prvním kontaktu
jí rovnal záda a v sezoně s ní trávil
z celého realizačního týmu nejvíc času.
Mimo jiné jí pomáhal po loňském oškli-
vém pádu v Crans Montaně či letos před
slalomem do kombinace na olympiádě.
Ledecká za pomoci Lešáka vyhrála tři
závody Světového poháru na lyžích
a pět na snowboardu, na němž v Pekin-
gu obhájila olympijské zlato v paralel-
ním obřím slalomu. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

DNES NA ČT SPORT
0088..2200 Panorama 0088..5555 BBV po 25 letech 0099..0055 Fotbal: Wales - Česko.

Z 1100..5500 Tanec: M ČR v latinskoamerických tancích. Z 1111..2255 BasketMa-
nie 1111..4455 Cyklotoulky 1111..5555 S ČT sport na vrchol 1122..0055 Panorama 1122..2255
Zprávy 1122..5500 Nejlepší handicapovaný sportovec roku. Z 1133..5555 Volejba-
lový magazín 1144..1100 Sokolský zpravodaj 1144..2200 S ČT sport na vrchol
1144..3355 Paralympijský magazín 1144..5555 Olympijský magazín 1155..2200 Svět
motorů 1166..3300 TCL Moment týdne 1166..4400 Hokej: TELH/play off 2200..0000
Basketbal: NBL/Basket Brno - Královští sokoli. PP 2222..4455 Zprávy

HNED PRVNÍ SEZONU VE FINSKU
ODEHRÁL JAN ŠČOTKA S KAPITÁNSKÝMI

POVINNOSTMI. »TO BYLO PŘEKVAPENÍ
A ZÁROVEŇ VELKÁ ČEST.«

TRENÉRSKÝ OTAZNÍK
Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se sejde

s vedením asociace a teprve poté se vyjádří ke své budoucnosti
u týmu. Šedesátiletému kouči 31. července vyprší smlouva
u národního mužstva a není jasné, zda bude pokračovat.

VÝHRA A PROHRA
Tenistka Petra Kvitová na turnaji v Miami porazila 7:6, 6:4

Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska a postoupila do čtvrtfiná-
le. V osmifinále naopak skončila šestnáctiletá Linda Fruhvirto-
vá, která podlehla 2:6 a 3:6 světové šestce Paule Badosaové ze
Španělska.

JEDINÉ VÍTĚZSTVÍ
Basketbalistky Žabin Brno vyhrály i druhý semifinálový zápas

nad Hradcem Králové 76:61 a od postupu do finále ligového
play off je dělí jediné vítězství. Žabiny budou moci o postupu do
finále rozhodnout zítra na domácí palubovce. 

SVĚTOVÉ BRANKOVIŠTĚ
Dánský brankář Niklas Landin z Kielu byl jako první házen-

kář v historii vyhlášen podruhé za sebou nejlepším hráčem
světa. Svěřenec českého trenéra Filipa Jíchy, jenž sám vyhrál
anketu mezinárodní federace IHF za rok 2010, zvítězil před Švé-
dem Jimem Gottfridssonem.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let si na letním mist-
rovství Evropy nezahrají. Svěřenci trenéra Davida Holoubka
sice v závěrečném třetím utkání elitní fáze kvalifikace porazili
Švédsko 3:1, ale ve skupině, z níž postoupil jenom vítěz, obsa-
dili druhé místo.

Český útočník Martin Nečas dvěma góly a asistencí pomo-
hl v utkání zámořské hokejové NHL Carolině k výhře 6:1 nad
Washingtonem. NHL: St. Louis - Vancouver 4:1, Edmonton -
Arizona 6:1, Chicago - Buffalo 5:6, Los Angeles - Seattle 1:6.

Hokejisté Omsku s Šimonem Hrubcem v brance dokázali
ve čtvrtfinále KHL po třech porážkách zdolat Magnitogorsk
a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Držitelé Gagarinova pohá-
ru vyrovnali stav série na 3:3 díky dnešní jasné výhře 5:1. 

Polská tenistka Iga Šwiateková považuje posun na první
místo světového žebříčku za stejný úspěch jako předloňský tri-
umf na Roland Garros. Nyní je však na větší tlak i pozornost
mnohem lépe připravená. Dvacetiletá Šwiateková se stane novou
světovou jedničkou v pondělí.



Hudáček: Já jsem to jen doklepal
HHookkeejjoovvýý bbrraann--

kkáářř JJúúlliiuuss HHuuddáá--
ččeekk ooddcchhyyttaall vv ppááttéémm zzááppaassee
ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy ooffff eexxttrraalliiggyy zzaa
SSppaarrttuu ttéémměěřř 7755 mmiinnuutt,, zznnee--
šškkooddnniill vvššeecchh 3311 ssttřřeell,, kktteerréé nnaa
nněějj mmíířřiillyy,, ooffiicciiáállnněě aallee ččiissttéé
kkoonnttoo nneeuuddrržžeell.. TTřřiiaattřřiicceettiilleettýý
ggóóllmmaann ttoottiižž ddoo sseessttaavvyy PPrraažžaa--
nnůů nnaasskkooččiill aažž vvee 2299.. mmiinnuuttěě,,
kkddyy nnaahhrraaddiill nneeppřříílliišš jjiissttééhhoo
MMaattěějjee MMaacchhoovvsskkééhhoo.. HHuuddáá--
ččeekk ssee ppooddíílleell nnaa vvýýhhřřee 55::44 vvee
ttřřeettíímm pprrooddlloouužžeenníí,, kktteerrýýmm
SSppaarrttaa ppoossttoouuppiillaa ddoo sseemmiiffiinnáá--
llee.. PPoo ssvvéémm pprrvvnníímm ssttaarrttuu
vv lleettooššnníímm ppllaayy ooffff ttaakk bbyyll
mmaaxxiimmáállnněě ssppookkoojjeennýý..

»Jestli to byl jeden z nejtěž-
ších zápasů v kariéře? Pro mě
ne, šel jsem tak až v polovi-
ně,« pousmál se Hudáček po

utkání, které skončilo až
gólem Tomáše Pavelky ve
104. minutě půl hodiny před
půlnocí. »V O2 areně je straš-
né teplo. Hrál jsem v mnoha
arénách, kde bylo tepleji

i chladněji, ale tohle je extrém.
Hráč je vyčerpaný už jen
z toho, jak sedí na lavičce a je
zpocený.«

Slovenský gólman označil
čtvrtfinálovou sérii celkově
jako velmi těžkou, i když ji
Sparta vyhrála jednoznačně
4:1 na zápasy. »Nikdo ale
nečekal, že to bude lehké.
Kromě prvního byla všechna
utkání hodně dramatická.«

Hudáček do zápasu naskočil
v jeho průběhu, když po čtvr-
tém gólu Liberce nahradil
Machovského. »Osobně pro
mě bylo nejtěžších prvních
deset minut ve druhé třetině.
Nechytal jsem zápas přes tři
týdny, naposledy doma
s Kladnem. Potřeboval jsem se
dostat do zápasového rytmu

a bylo super, že jsem si chytil
první dva puky, potom už to
bylo lepší. Začal jsem si věřit
na sto procent a každou třetinu
jsem se cítil líp a líp.«

Slovenský reprezentant měl

méně práce než jeho protějšek
Petr Kváča (na snímku vlevo),
jehož výkon ocenil. »Pár pro-
dloužení nebo takových zápa-

sů jsem už vyhrál, ale poslední
roky jsem hrál (v play off)
proti soupeřům jako jsou
CSKA Moskva nebo SKA

Petrohrad, a to jsou stroje. Teď
jsme byli v pozici, že jsme byli
lepší mužstvo. Klobouk dolů
před Petrem Kváčou. Chytil

pět šest jasných gólů v průbě-
hu zápasu.« 

Sparta byla v prodlouženích
lepším týmem, Hudáček si
dobře uvědomoval, že Tygři
mohou rozhodnout z brejku.
»Věřili jsme si. Liberci dochá-
zely síly a viděli jsme to. Líbi-
lo se mi, že jsme si nahazovali
puky za jejich obranu a hráli
jsme velmi jednoduše. Měli
jsme spoustu šancí, ale nako-
nec nám to padlo po odrazu od
nohy. Mohli jsme rozhodnout
i dříve, ale neměli jsme hráče
před Kváčou, který tak vše-
chno chytal. Pro nás velmi
dobrá výhra na psychiku.«

Hudáček ocenil výkon svého
kolegy Machovského, který
v úvodních čtyřech zápasech
chytal spolehlivě. »95 procent
úspěchu je jeho, chytal skvěle.
Já jsem to jen doklepal. Uka-
zuje se, že na play off musíš
mít dva brankáře.«

Vítězná a postupová euforie
patřila i fanouškům, kteří při
historicky druhém nejdelším
extraligovém zápase oba týmy
podporovali. »Jsou to jedni
z nejlepších diváků, jaké jsem
v kariéře zažil. Je cítit sparťan-
ské srdce.«      ((uuttss,, zzrr))

Play off je krásné i kruté
HHookkeejjiissttéé PPaarrdduubbiicc ssiiccee vv ppááttéémm ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy

ooffff vv ČČeesskkýýcchh BBuudděějjoovviiccíícchh ttřřiikkrráátt vveeddllii,, aallee nnaakkoo--
nneecc nnaa ssoobboottnníí ddoommááccíí vvýýhhrruu nneennaavváázzaallii.. GGóóllmmaann
DDoommiinniikk FFrrooddll iinnkkaassoovvaall rroozzhhoodduujjííccíí bbrraannkkuu ččttyyřřii
mmiinnuuttyy ppřřeedd kkoonncceemm zzáákkllaaddnníí hhrraaccíí ddoobbyy,, kkddyy jjeejj
vv úúnniikkuu ppřřeekkoonnaall bbeekkhheennddoovvýýmm bbllaaffáákkeemm MMiicchhaall
VVoonnddrrkkaa..
l JJaakk vviiddííttee zzppěěttnněě tteenn rroozzhhoodduujjííccíí ggóóll??

Mrzí to. Mohl jsem to chytit. Všechno
jde. Mižu (Vondrka) sám říkal, že to
chtěl dát pod břevno, a sjede mu to k tyči.
Takhle, kdyby to chtěl, v životě to být gól
nemůže. Bohužel byli šťastnější a přiklo-
nilo se to k nim i teď.
l ZZkkuussttee ssee oohhllííddnnoouutt zzaa cceelloouu ččttvvrrttffii--
nnáálloovvoouu sséérriiíí..

Play off je v tomhle krásné i kruté.
Myslím, že jsme hráli výborně, Motor taky. Bohu-
žel nevyhrává vždycky lepší tým, ale ten, který dá
víc gólů. Čtyřikrát to byl Motor. Ale zase je to
jenom hokej, ve světě se dějí daleko horší věci,
nám jen končí sezona. Svět je zblázněný, my jsme
jen vypadli z play off.

l RRoozzhhooddoovvaallyy ttaakkéé hhrrááččsskkéé zzkkuuššeennoossttii?? TTěěcchh
mmaajjíí JJiihhooččeeššii ddoosslloovvaa nnaa rroozzddáávváánníí......

Motoru chci v první řadě pogratulovat a mazá-
kům obzvlášť. Možná to tak i bylo, šli do série
s tím, že nás asi nebudou přehrávat. Při vší úctě,
věkový průměr soupeře byl skoro 40 let, nebo

kolik. Když přišla situace, dali gól.
Zkušenosti roli taky hrají, ale není to
všechno.
l HHooddnněě ssee mmlluuvviilloo oo ppaarrdduubbiicc--
kkýýcchh aammbbiiccíícchh.. CCííttiillii jjssttee ttllaakk oodd
vveeddeenníí kklluubbuu??

Tohle si nemůžete připouštět, kdy-
byste to s sebou tahali na led, utopíte
se v tom. Někde podvědomě to máte,
ale při hře vůbec. Nebylo to ale tak,
že by za námi vedení chodilo a říka-
lo, jak musíme, musíme. Ne, ten

tlak jsme na sebe vyvíjeli spíš my,
celý tým. Chtěli jsme jít daleko. Bohu-

žel. V základní části jsme pořád skončili za Moto-
rem. Chtěli jsme co nejdál, ale soupeř byl o chlup
šťastnější. ((uuttss,, zzrr))

Poslední puky s rekordem
HHooddnněě nneettrraa--

ddiiččnníí aa ssppeecciiffiicckkéé
ppoosslleeddnníí uuttkkáánníí
vv aakkttiivvnníí kkaarriiééřřee
ppooddllee vvššeehhoo ooddee--
hhrrááll oobbrráánnccee

LLiibbeerrccee LLaaddiissllaavv ŠŠmmíídd.. BBííllíí
TTyyggřřii pprroohhrráállii vv ppááttéémm dduueelluu
ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy ooffff eexxttrraalliiggyy nnaa
lleedděě SSppaarrttyy 44::55 vvee ttřřeettíímm pprroo--
ddlloouužžeenníí aa sseezzoonnaa pprroo nněě kkoonnččíí.. 

Šestatřicetiletý bek, který
v listopadu podstoupil další
operaci páteře, již dopředu avi-

zoval, že po sezoně definitivně
končí. A po zápase, který skon-
čil ve 104. minutě, své rozhod-
nutí potvrdil. Rozloučil se ve
velkém stylu, jeden z nejvytě-
žovanějších hráčů soutěže strá-
vil na ledě 41:08 minuty, což je
nový extraligový rekord.

»Všichni jsme si to užili.
Gratuluji Spartě, výborný
výkon v celé sérii. Mají silný
tým a přeji jim hodně štěstí do
dalšího průběhu play off.
Vymáčkli jsme se až na dno.

Řekli jsme
si, že může-
me vypad-
nout nebo
udělat další
bod v sérii, ale hlavní je, aby-
chom se mohli jeden druhému
podívat do očí, což si myslím,
že v klidu můžeme. Všichni
tam nechali všechno. Padali
jsme do střel, jak to má být,
a rozhodla jedna střela. Cesta
pro nás bohužel končí, ale já
jsem na tým hrdý.« ((rreedd))

Tým se semkl a tohle je odměna
JJuubbiilleejjnníí 11000000..

zzááppaass vv eexxttrraalliizzee ssii mmoohhll úúttoočč--
nnííkk LLuukkáášš PPeecchh zz ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviicc nnaappllnnoo vvyycchhuuttnnaatt..
DDvvěěmmaa ggóóllyy ppřřiissppěěll vv ppááttéémm
ččttvvrrttffiinnáállee ppllaayy ooffff kk ddoommááccíí
vvýýhhřřee nnaadd PPaarrdduubbiicceemmii 44::33..
JJiihhooččeeššii ttaakk ppoo vvííttěězzssttvvíí 44::11 nnaa
zzááppaassyy ppoossttoouuppiillii ppoopprrvvéé oodd
rrookkuu 22000088 mmeezzii nneejjlleeppššíí ččttyyřřii
cceellkkyy nneejjvvyyššššíí ssoouuttěěžžee.. OO ffiinnáá--
llee zzkkřříížžíí hhookkeejjkkyy oodd nneedděěllee ssee
SSppaarrttoouu..

»Nahrávalo nám, že se o nás
moc nemluví. V Pardubicích
se mluvilo o titulu a ti kluci
byli pod tlakem. Bylo to na
nich vidět, myslím, že jim to
uškodilo. My jsme šli zápas od
zápasu. Základem byla první
dvě vítězství na domácím ledě

a to třetí venku. Přes porážku
ve čtvrtém utkání jsme věřili,
že to můžeme ukončit doma,
kde hrajeme dobře a máme
dobré publikum. Potvrdilo se
to.«

Do Českých Budějovic,
které loni po návrtu mezi elitu
po sedmi letech skončily
v nesestupové sezoně posled-
ní, zamířil z ambiciózní Sparty
a teď si zahraje semifinále
i s Motorem.

»V mém sci-fi snu proběhly
myšlenky na to, co právě teď
prožíváme. Ale upřímně, tohle
je těžký nadstandard. Loni

Budějovice skončily poslední,
samozřejmě posilovaly, ale
ruku na srdce, kdo si myslel, že
budeme v semifinále? Chtěli
jsme si zajistit předkolo, být
v šestce. Udělali jsme čtyřku,
což bylo náramné. Všechno
z nás spadlo, hokej jsme si
hrozně moc užívali, žádný
strach z baráže. Hráli jsme
v klidu, tým se semkl. Všichni
makají na sto procent. A tohle
je odměna.«

Na jihu Čech se vrátil Pech
do role klíčového hráče a vlád-
ne týmu v produktivitě. »Jsem
rád, že mi trenéři důvěřují
a dávají mi hodně prostoru, já
se jim to snažím vrátit. Nechci
ale hodnotit svoje výkony.

V každém případě jsem rád, že
hraju v Budějovicích, můžu
tady pracovat a hrát hokej,
mám na to tady klid. Chci
poděkovat trenérům i spolu-
hráčům. Bez nich bych nehrál,
jak jsem letos hrál.«

Pech v utkání nejdříve 
v 5. minutě vyrovnal na 1:1 po
šikovné zadovce Milana Gula-
še. V 38. minutě vteřinu po
skončení přesilovky střelou od
modré čáry zařídil stav 3:3.
»Vyplynulo to ze situace,
v přesilovce na nás vystupova-
li nahoru, my neměli vůbec
nic, Guliho (Milan Gulaš) brá-
nili osobně, tak jsme to
narychlo změnili a vyšlo to.
Obrovskou práci udělali dva

naši kluci před bránou, Frodlík
(Dominik Frodl) nic neviděl
a spadlo to tam.«

Tisící zápas v jeho mysli
zastínil klíčový boj o postup.
»Pro mě tisíc nic není. Byla
důležitá číslovka pět. Jako
pátý zápas série. A potřeba
podat perfektní výkon, který
nás posune dál. A vidíte,
povedlo se. Ta radost za to
stála,« užíval si postup.
A kolik ještě přidá zápasů?
»Číslo si nedávám, dokud mě
hokej bude bavit, budu chtít
hrát. Až mě přestane bavit,
seknu s ním, vezmu pořádný
kladivo, hřebíky a pověsím
brusle na hřebík. Pak už je na
nohy nikdy nenavlíknu.«

Pechův jubilejní zápas si
nenechal ujít ani jeho otec,
kterému se rozhodl věnovat
památeční dres. »Nechal jsem
mu jednu permanentku, kecali
jsme spolu před zápasem.
Chtěl se vyfotit s jubilejním
dresem, tak mu ho dám
a může si s ním lehnout do
postele.«

Otce odmění i přesto, že je
k němu často kritický. »Po
posledním zápase základní
části jsme v Hradci udělali
bod, který nás posunul do
čtyřky. Táta mi volal, čekal
jsem, že mi pogratuluje
k sezoně a ke čtvrtfinále. Ale
vynadal mi, že jsem ztrácel
puky, strašně mě vytočil. Asi
čtrnáct dní jsem se s ním neba-
vil. Jak já byl nakrklej,«
vyznal se s úsměvem jubilant.

((rreedd))

Je jasné, že na svůj tisící extraligový zápas Lukáš Pech nezapomene. Dva góly a postup do semifinále – co si víc přát! FFOOTTOO -- aarrcchhiivv 

Július Hudáček (vpravo) se na semifinále těší. »Když máte dva vynikající brankáře, tak to všichni
cítí. Není to jen fráze. Jak chytá brankář, tak hraje celé mužstvo.« FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

STRANA 16 l ZE SPORTU STŘEDA l 30. BŘEZNA 2022

r HHCC MMoottoorr ČČeesskkéé BBuudděějjoovviiccee -- HHCC DDyynnaammoo PPaarr--
dduubbiiccee 44::33 ((11::22,, 22::11,, 11::00))..

BBrraannkkyy:: 5. Pech, 25. D. Voženílek, 38. Pech, 57.
Vondrka - 2. T. Kaut, 6. Říčka, 30. Koffer. VVyylloouuččee--
nníí:: 1:1. Bez využití. DDiivvááccii:: 6421 (vyprodáno).
KKoonneeččnnýý ssttaavv sséérriiee:: 4:1.

r HHCC SSppaarrttaa PPrraahhaa -- BBííllíí TTyyggřřii LLiibbeerreecc 55::44 vvee ttřřee--
ttíímm pprrooddll.. (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:0, 1:0). BBrraannkkyy:: 7.
Tomášek, 14. Polášek, 25. Buchtele, 30. Polášek,
104. T. Pavelka - 4. Ordoš, 7. Dlouhý, 29. Filippi,
29. Šír. VVyylloouuččeenníí:: 3:3. VVyyuužžiittíí:: 0:1. DDiivvááccii:: 9287.
KKoonneeččnnýý ssttaavv sséérriiee:: 4:1.

Semifinále začne v neděli a utkají se v něm mistrovský Tři-
nec s Mladou Boleslaví a pražská Sparta s Českými Budě-

jovicemi. Série na čtyři vítězné zápasy budou na stejných mí-
stech pokračovat i v pondělí. V opačném gardu se bude hrát
následně ve čtvrtek a v pátek. 

LUKÁŠ PECH JE SPORTOVEC
S VELKÝM S. »CHCI PODĚKOVAT

TRENÉRŮM I SPOLUHRÁČŮM. BEZ NICH
BYCH NEHRÁL, JAK JSEM LETOS HRÁL.«

JÚLIUS HUDÁČEK NEINKASOVAL,
A POMOHL TAK SPARTĚ K POSTUPU. 

DO UTKÁNÍ NASKOČIL BEZ
TŘÍTÝDENNÍHO ZÁPASOVÉHO VYTÍŽENÍ.

TELH ČTVRTFINÁLE PLAY OFF - 5. ZÁPASY


