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ZE SPORTU

Konec nadvlády žen.
Vadlejch králem 16

30 červených let třešní a ponožek

Plakety od OV KSČM Jičín

Účastnící setkání 30. výročí levicové spolupráce Jičín – Cottbus

Slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí vzniku
mezinárodní levicové spolupráce Jičín – Cottbus
se uskutečnilo v sobotu v hotelu Ort v Nepřívěci
u Sobotky s mottem 30 let – Spolupráce – Přátelství – Solidarita.

denní, ale pouze na jedno
odpoledne. Děkuji za velkou
pomoc při organizaci Václavovi Ortovi a Jiřímu
řekl
Machulovi,«
Typlt před tím, než
představil mj. prvního místopředsedu
ÚV KSČM Petra
Šimůnka a místopředsedu ÚV KSČM
pro občanský sektor
a zahraniční záležitosti Milana Krajču, který je zároveň
mluvčím české části Stálého
fóra evropské levice – regionů (SFEL-R).

Účastníky přivítali Pet r
Typlt za OV KSČM Jičín
a mluvčí sítě MAS EL Moni ka Schömmelová. Oba představili »své« části přítomných
a připomněli nejen důvod setkání, ale i společnou historii.
»Naše setkání bylo plánováno už na jaře, bohužel covidová situace a posléze probí-

hající volební kampaň v obou
zemích nám to nedovolily.
Původně měl být program
o zakládajících členech
a měli se zúčastnit právě oni,
aby však nedošlo pouze
k nostalgickému vzpomínání,
ale hlavně k předávání zkušeností, došlo ke změnám.
I proto už není setkání dvou-

»Ve Svojšicích jsme podepsali nově vypracovanou přístupovou smlouvu. Už
30 let trvá naše spolupráce a společný boj
za lepší společnost.
Po roce 1989 přišlo období velkých
potíží, na které
jsme nebyli připraveni, museli jsme
hledat cestu jak dál
a myslím si, že jsme to společně celkem slušně zvládli.
Někdy jsme se i hádali, ale
nebylo to jen moře práce.
Někdy jsme i zpívali, tančili

FOTO – Haló noviny/Zbyšek KUPSKÝ (2)

a vypili spoustu piva,«
odlehčila náladu Schömmelová.
V hlavní odpolední části
v kongresovém sálu byli nejdříve vzpomenuti ti, kteří byli
u začátků, ale už se žádných
akcí nikdy nezúčastní. Zásadní místo mezi nimi patří Jaromíru Kohlíčkovi.
Poté organizátoři z OV
KSČM Jičín předali všem
účastníkům plakety a němečtí hosté ocenili několik
vybraných účastníků z obou
stran společné hranice pamětními listinami a lahví značko-

vého vína Karl Marx. Následovalo promítnutí videa,
F rithjofe m
sestaveného
N ew i ak em z mnoha fotek
z akcí za dobu spolupráce.
Mnozí byli na fotkách poznáni, někteří naopak skoro
nepoznáni…
(Dokončení na str. 12)
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Africký roh proti imperialismu.

Brno – rozpočtové škrty
dále pokračují.

C e n y U n i e č e s ký c h s p is o v a te lů z a ro ky 2 02 0 a 2 02 1
Ocenění byla v sobotu předána
v Praze. Slavnostní a příjemnou
atmosféru vytvořili laureáti a také
šansoniérka, skladatelka a textařka
Lucie Nosová, uměleckým jménem
Lucie Zhory. Ceny převzali z rukou
předsedy UČS Karla Sýse, místopředsedy Zdeňka Štefka a Alexeje
Mikuláška za rok 2020: básník
Lubomír Brožek, režisér Jiří Adamec, herec Jiří Krampol, badatelka
a spisovatelka Milena Městecká,
novinářka Dagmar Žaludová a malíř
a ilustrátor Josef Velčovský. Za
letošní rok vyslechli laudatia lékařneurolog profesor Pavel Kalvach,
publicista a bezpečnostní odborník
Jan Schneider, skladatel, textař
a písničkách Josef Pepa Nos, divadelní a filmový herec a publicista
Ivan Vyskočil, sociolog profesor
Jan Keller a šéfredaktor časopisu
(mh)
Lípa Jan Poláček.
FOTO – Miloš SC HMIED BER GER
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Připravte se na
Fialovu drahotu

Velkou říjnovou socialistickou revoluci si při příležitosti jejího 104. výročí v neděli v Praze
připomněli členové a členky KSČM. Předsedkyně pražských komunistů Marta Semelová,
místopředseda Ústředního výboru KSČM Milan Krajča a další zástupci komunistické strany
společně položili květiny u žižkovského pomníku českým a slovenským rudoarmějcům, kteří
v ruské revoluci a v následných letech občanské války hrdinně bojovali za socialismus v řadách
FOTO - Milan KRAJČA ml.
tehdy vzniklé Rudé armády. (za)

S koronavirem umírá stále více lidí
V posledních dnech umírá
denně podobný počet nakaže ných jako za celé prázdniny, tedy
přes 40 lidí. Počet úmrtí s koronavirem v Česku přesáhl 31 000.
Ministerstvo zdravotnictví podle
aktuálních dat eviduje k sobotnímu večeru 31 022 zemřelých
s potvrzeným onemocněním
COVID-19.
V sobotu laboratoře odhalily
5736 nových případů covidu,
zhruba o 700 víc než před týdnem. V nemocnicích bylo
v sobotu 2585 nakažených,
z toho 360 ve vážném stavu.
V Česku v pracovních dnech
v minulém týdnu umíralo s covidem denně od 30 do 46 lidí.
Podobně vysoké počty zemřelých evidovalo ministerstvo
naposledy na začátku května,
v dalším období se situace zlepšila. Od června zaznamenávaly
statistiky většinou jednotky
úmrtí za den, o letních prázdninách pak těsně převažovaly dny,
kdy s potvrzenou nákazou podle
dat ministerstva zdravotnictví
nikdo nezemřel. Takový den byl
naposledy 27. září. Ke konci
října se už počty zemřelých

UDÁLOST

vyšplhaly nad dvacítku a v tomto
týdnu pak nad 40. V sobotu statistiky evidují zatím 17 zemřelých s covidem, při dalších aktualizacích ale čísla z posledních
dní ještě stoupají.
Víc než čtvrtina úmrtí za
posledních sedm dnů připadá na
Moravskoslezský kraj. Z celorepublikových 243 úmrtí jich na
region připadá 65. Celkem
v kraji od loňského března zemřelo v souvislosti s covidem
3678 lidí, což je nejvyšší údaj
mezi kraji. Kraj je čtvrtý nejlidnatější v Česku.
Podle odborníků by se nyní
díky očkování neměla opakovat
situace z jara, kdy byly nemocnice zahlcené pacienty s koronavirem a umíralo jich i víc než 200
za den.
Počet hospitalizovaných se už
od začátku týdne drží nad 2000.
V sobotu vyžadovalo nemocniční péči 2585 nakažených, zhruba
o tisícovku víc než před týdnem.
Lidí ve vážném stavu přibylo za
poslední týden 140. Před rokem
přitom leželo v nemocnicích
v tuto dobu přes 8000 lidí
s potvrzeným onemocněním
TÝDNE

Zástupci koalice Spolu a PirSTAN, kteří budou
sestavovat příští vládu, velmi rychle zapomněli na
své předvolební sliby. Slibovali úspory, na funkcích
pro sebe však nešetří. Kabinet bude mít 18 členů,
budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU
a pro vědu, výzkum a inovace. Nynější kabinet ANO a ČSSD
vznikl s 15 členy. O jednoho člena se rozšíří také předsednictvo
Sněmovny. Nově by mělo být sedmičlenné.

COVID-19, ve vážném stavu jich
bylo přes 1100.

Březnové hodnoty
Denní počty nově potvrzených
případů se v tomto týdnu vyšplhaly k hodnotám z konce března,
třikrát překonaly 9000. Nejvíc
jich laboratoře zaznamenaly
v úterý, a to 9913. Celkem od
začátku týdne přibylo téměř
50 400 nakažených, za stejné
období v předchozím týdnu to
bylo zhruba 31 600.
V současné době se tak dál zvyšuje také počet nově nakažených
za sedm dní na 100 000 obyvatel.
Takzvané incidenční číslo včera
stouplo ze 490 na 497. Nejhorší
situace je stále v Olomouckém
kraji, kde už tento ukazatel překonal 800. Jen na Prostějovsku připadá na 100 000 lidí za poslední
týden 1080 potvrzených případů.
Naopak nejlépe je na tom Karlovarský kraj s incidencí 170.
Zdravotníci v sobotu aplikovali 12 697 dávek vakcíny proti
covidu, zhruba o 3700 víc než
před týdnem. Polovina nyní připadala na posilující dávky. Počet
dávek vakcín za celou dobu
očkování, které v Česku začalo
loni v prosinci, přesahuje
12,5 milionu. Plně očkováno je
přes 6,13 milionu lidí. Alespoň
jednu dávku dostalo v Česku
6 320 758 lidí starších 12 let, což
je 67,7 procenta této populace.
Ze všech obyvatel Česka, tedy
včetně mladších dětí, pro které
očkování povolené zatím není, je
(ng)
to asi 59 procent.

Ministerstvo financí odhaduje v nové prognóze,
kterou zveřejní zítra, pro příští rok průměrnou
inflaci šest procent.
V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce
v České televizi to uvedla ministryně financí
Alena Schillerová (ANO). V poslední prognóze
v srpnu úřad počítal s 3,5 procenta. Schillerová
zároveň zopakovala, že zvyšování úrokových
sazeb centrální bankou nebude mít na inflaci vliv.
ČNB ve čtvrtek v rámci nové prognózy výrazně
zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 3,7 procenta, v srpnu to byla tři procenta.
Příští rok by pak inflace měla podle odhadu centrální banky stoupnout na 5,6 procenta z dříve
odhadovaných 2,8 procenta. V roce 2023 by měla
inflace klesnout na 2,1 procenta. MF i ČNB očekávají na počátku příštího roku inflaci až kolem
sedmi procent.
Meziroční inflace v říjnu výrazně stoupla na
průměrných 5,7 procenta ze zářijových 4,9 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených
ČTK. Nejvíce k růstu cen přitom nadále podle
ekonomů přispívají položky související s bydlením. Znatelný je i růst cen pohonných hmot. Ve
srovnání s předchozím měsícem odhadují ekonomové růst spotřebitelských cen zhruba o jedno
procento. Údaje o říjnové inflaci zveřejní Český
statistický úřad ve středu.
»Těžištěm meziměsíčního cenového růstu byly
v září oddíly bydlení, voda, energie a paliva.

V říjnu se dále zdražovalo v oddílu doprava, a to
jak kvůli vyšším cenám pohonných hmot, tak
i kvůli dražším automobilům. V meziročním srovnání do celkové inflace v říjnu přispívaly především náklady spojené s bydlením včetně energií
a oddíl doprava. Zatímco letos doposud cena elektřiny meziročně klesala, tak v říjnu již do meziroční inflace ceny elektřiny a plynu začaly přispívat
kladně,« uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.
Podle analytika UniCredit Bank Patrika
Rožumberského byl říjen čtvrtým měsícem v řadě,
kdy meziroční inflace ukázala poměrně dramatický skok. »Ke zrychlení cenového růstu pravděpodobně opět došlo napříč spotřebním košem,
respektive u valné většiny z 12 hlavních cenových
skupin. Z nich největším dílem k navýšení meziroční inflace zřejmě přispěla skupina bydlení
s pokračujícím růstem nákladů vlastnického bydlení a vyššími cenami energií,« uvedl. Další položkou s citelným dopadem do inflace byly podle něj
pohonné hmoty, které v říjnu meziročně zdražily
zřejmě už o víc než čtvrtinu.
»Tempo růstu spotřebitelských cen v minulém
měsíci opět zrychlilo, když hlavním důvodem
bylo zvyšování nákladů spojených s bydlením
včetně počínajícího zvyšování cen energií,« uvedl
také ekonom Komerční banky Michal Brožka. Na
začátku příštího roku podle něho inflace pravdě(ng)
podobně stoupne nad šest procent.

Očekává se rozpočtové
provizorium do března
Kandidát na ministra financí
Zbyněk Stanjura (ODS) v připravované vládě koalic Spolu
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
a Pirátů se Starosty předpokládá,
že ČR bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu do konce
března příštího roku.
Podle něho je totiž potřeba na
přepracování návrhu rozpočtu
zhruba šest týdnů. Stanjura to
včera uvedl v pořadu Otázky
Václava Moravce v České televizi. Stanjura dodal, že nová
koaliční vláda má v plánu snížit
výdaje rozpočtu o 80 miliard
korun. Vláda Andreje Babiše
(ANO) schválila na příští rok
schodek rozpočtu 376,6 miliardy korun.
Podle ministryně financí
Aleny Schillerové (ANO) je
například bez zaškrcení investic
z rozpočtu ušetřit 80 miliard
korun nereálné. Zároveň informovala, že v nové prognóze,
kterou MF zveřejní zítra, se
počítá s větším růstem mezd,
což přinese příští rok do rozpočtu zhruba 25 miliard korun
navíc. »Nebudeme používat
manévr, že navýším příjmy
a snížím schodek. Naším úko-

lem je snížit výdaje rozpočtu
o zhruba 80 miliard korun. A co
bude navíc, je bonus,« uvedl
k tomu Stanjura.
Pokud by parlament rozpočet
na rok 2022 neschválil do
konce letošního roku, stát by
začal hospodařit v takzvaném
rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle
posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje
do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je
schválen rozpočet se schodkem
500 miliard korun, MF i ekonomové ale nakonec očekávají

schodek kolem 400 miliard
korun.
Pokud nynější kabinet ANO
a ČSSD schválí zvýšení platů
pracovníků státu a veřejné sféry
o stejnou částku, nová vláda
skládaná koalicemi Spolu
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
a Pirátů se Starosty je zřejmě
zruší, uvedl Stanjura. Podle
něho není takový princip růstu
platů spravedlivý. Návrh nařízení předpokládá, že všem zaměstnancům veřejných služeb a správy by se od ledna mohl navýšit
základ výdělku neboli platový
tarif o 1400 korun. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Babiše
by o růstu platů mohl kabinet
(ng)
rozhodovat ve středu.

JEDINÝ
OFICIÁLNÍ FACEBOOK

KSČM
WWW.FACEBOOK.COM/
KOMUNISTICKASTRANACECHAMORAVY
PROFILY TAKÉ NA GOOGLE+ A YOUTUBE

Na OV KSČM v Kroměříži byla ukončena série besed a prezentace výstavy Pod palbou válek s válečnou novinářkou Kristýnou Melnikovovou. Zájem byl tak velký a téma natolik zajímavé, že
Kristýna odpovídala na otázky o hodinu déle, než bylo plánováno. Melnikovová po besedě, jako předtím v Jihlavě a Přerově, dostala mnoho dárků. Večerní atmosféru města Kroměříže si prohlédla při procházce, na které ji provázeli místopředsedkyně ÚV KSČM a předsedkyně OV KSČM Kroměříž Marie Pěnčíková a zastupitel města a člen OV KSČM Kroměříž Michal Kostka. Na snímFOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO
ku vlevo Michal Fedorov, Marie Pěnčíková a Kristýna Melnikovová. (brom)
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Zlatá první republika
Mladým nabídnout funkční alternativu
ke kapitalismu
Norimberská odplata sjednoceného lidstva (I)

Kdo a proč popírá prezentaci falzifikací
v projektu Paměť národa
l

V našem deníku jste loni publikoval své poznatky o falzifikaci výpovědí pamětníků v projektu Ústavu
pro studium totalitních režimů, Post
Bellum a Českého rozhlasu Paměť
národa. Uváděl jste i případ Jana
Janků. Jak jste se ke svým zjištěním
dostal?
V roce 2019 vyšel v bulvárním
tisku článek novináře T. Belici
a v iDnes.cz článek Petra Skácela
o pamětníkovi Janu Janků. O nespolehlivosti a fabulačních sklonech
pamětníka jsem věděl již dříve.
Články ale obsahovaly i fake news,
zjevně
nepravdivé
informace
o pamětníkovi, které nemohli mít od
něj. Došel jsem až k webu Paměť
národa.
l Objasněte blíže, k čemu došlo.
Připomenu, že Jan Janků byl
v roce 1949 zadržen při pokusu
ozbrojené skupiny alkoholika
a násilníka Aloise Šimary SvětlanaJeseník utéci do Rakouska. Redaktoři Belica a Skácel psali i o jeho zážitcích a údajných »zážitcích« a okolnostech jeho vyšetřování a pobytu ve
vězení. Janků byl po zadržení vyšetřován v Jihlavě a poté v Uherském
Hradišti a odsouzen k 20 letům těžkého žaláře. Trest, který mu pozdější
amnestie zkrátila na devět let, si
odpykával ve funkci chodbaře
v Uherském Hradišti a pak jako
chodbař a vězeňský »lékárník« na
Mírově.
Když jsem redaktory oslovil s tím,
že publikovali o poněkud lhavém
pamětníkovi nepravdivé informace,
kterými klamou čtenáře, a že by bylo
dobré to napravit, nechtěli tomu
rozumět. Když se P. Skácel velmi
zdráhal, oslovil jsem šéfredaktorku
iDnes.cz Naděždu Petrovou a po
jejím doporučení Skácelova nadřízeného - vedoucího zlínské redakce
MF Dnes Tomáše Železníka. N. Petrové a poté i T. Železníkovi jsem
doložil, v čem P. Skácel pochybil
a že i Jan Janků v konkrétních případech vyslovil nevěrohodná, nepravdivá tvrzení.
l Jak paní Petrová a pan Železník
reagovali?
Řekl bych, že dost neprofesionálně. Ukázalo se, že navzdory faktům
nejsou ochotni k nápravě a že oporou
jim v tom jsou Ústav pro studium
totalitních režimů (ÚSTR) a spolek
Post Bellum Mikuláše Kroupy. Jako
hlavní zdroj falzifikačních tvrzení
a nepravdivých informací o pamětníkovi Janků a jeho »vzpomínkách«
jsem pak totiž identifikoval právě
web společného projektu ÚSTR
a Post Bellum Paměť národa. Motivem manipulace s bájivým pamětníkem Janků a cílem účelové falzifikace obsahu jeho výpovědi v projektu
se stále víc ukazovala čísi potřeba
zneužít fabulace pamětníka, ale
i vyložené falzifikace k oživení
mediální kampaně proti jednomu
z vyšetřovatelů, kteří působili v době
zadržení Jana Janků v Uherském
Hradišti, proti Aloisi Grebeníčkovi.
Redaktor MF Dnes T. Železník mne
totiž brzy odbyl sdělením, že od
správce webu projektu Paměť národa
obdržel stanovisko, když to řeknu
zjednodušeně, že k žádné chybě
nedošlo. Tedy že, cituji ze stanoviska
správce webu M. Šmída: »tvrzení
o tom, že s pamětníky manipulujeme, musíme kategoricky odmítnout«, »i v souladu s šetřením historiků z ÚSTRu považujeme svědectví
pana Janků za věrohodné«.
Požádal jsem proto v březnu 2019
o nápravu chybných údajů, falzifikací a nepravdivých informací prezen-

Rozhovor s publicistou Radomírem Silberem
tovaných na webu Paměť národa
přímo Post Bellum a poté ÚSTR.
Nedělo se ale vůbec nic.
l Vy jste ale přece, jak jste to již
dříve publikoval, poskytl organiza cím Post Bellum a ÚSTR odkazy na
spolehlivé prameny a údaje.
Nejprve si skutečně pracovnice
Post Bellum Linda Wolfová, kterou
jsem požádal o zjednání nápravy
konkrétních pochybení, vyžádala
zdroje, z kterých vycházím. Věděl
jsem, že ÚSTR jako spolurealizátor
projektu má fakta k dispozici také.
Obratem jsem jí je ale zaslal. Pak už
nereagovala ani ona, ani zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd, kterému údajně
můj podnět k nápravě poskytla.
Zažádal jsem proto o nápravu
přímo M. Šmída. Ten jako správce
webu projektu Paměť národa byl
ustanoven i do funkce šéfredaktora
a určen jako osoba, které má veřejnost zasílat na adresu ÚSTR podněty
k obsahu webu. M. Šmíd nejprve
mlčel, zareagoval až na můj druhý
pokus jej oslovit. Přislíbil, že věc
projedná s odbornými pracovníky
ÚSTR. A zas se nedělo nic. Falzifikace výpovědi pamětníka a nepravdivé informace o něm zůstávaly na
webu beze změny.
l S tím jste se, jak vím, nespokojil.
Jaké byly vaše možnosti, když ani
P os t Be l l u m , a n i Ú S T R n e b y l y
ochotny nic napravit? A kdo nese
odpovědnost za takové selhání?
Z toho, že správcem a šéfredaktorem webu Paměť národa je pracovník
ÚSTR a jeho zaměstnanecká adresa
je určena k zasílání podnětů veřejnosti, bylo zřejmé, že odpovědnost
za to, co je na webu prezentováno,
nese ÚSTR. Požádal jsem tedy tuto
instituci oficiálně podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o údaje o obsahu a rozsahu jeho odpovědnosti. Ptal
jsem se také výslovně: »Jaký díl
odpovědnosti nese ÚSTR jako partner projektu Paměť národa za skutečnost, že Post Bellum na webu Paměť
národa publikuje vědomě i skutečnosti neodpovídající věcné údaje
a nepravdivá tvrzení například
o pamětníkovi Janu Janků? Kdo
z ÚSTR, v jaké funkci měl a má
garantovat, že nesprávné údaje
a nepravdivá tvrzení neměly být
a nebudou nekriticky publikovány?«
l J a k é i n f o rm a c e v á m Ú S T R
poskytl?
Obelhali mne. Bylo to pro mne
zprvu překvapivé s ohledem na to, že
jde o státem financovanou instituci,
která by měla respektovat zákony.
Ředitel Kanceláře ÚSTR se mne
pokusil oklamat tvrzením, že údajně
nežádám o informace, ale o názor,
a řádné odpovědi se vyhnul. Dokonce se snažil podsouvat mně, že prý se
domáhám nikoli nápravy falzifikací,
ale změny obsahu výpovědi pamětníka. Po mé stížnosti na neposkytnutí požadovaných informací pak přitvrdili. Ředitel Kanceláře ÚSTR
M. Pelíšek přiznal jen tolik, že
ÚSTR a Post Bellum na projektu
Paměť národa spolupracují s tím, že
ÚSTR poskytuje do projektu
»nejméně jedno pracovní místo webeditora projektu«. Pak ale i za cenu
porušení zákona o přístupu k informacím otevřeně lhal, že »ÚSTR
nenese odpovědnost za obsah a věcnou správnost webu,... nenese odpovědnost za obsah a věcnou správnost
informací na webu projektu«. A spekuloval, že to, že můj podnět
k nápravě je ignorován, má prý svůj
důvod a že co se týče existence prezentace falzifikací a chybných údajů,

jde prý pouze o má »subjektivní tvrzení«.
l Čím dnes můžete našim
čtenářům prokázat, že vás
ÚSTR obelhal a podsunul
vám nepatřičné požadavky?
Důkazem jsou oficiální
dokumenty, které nelze
popřít či zpochybnit. Klíčovým dokladem odpovědnosti
ÚSTR za obsah webu projektu Paměť národa, ale
nejen za něj je smlouva
z 31. 7. 2008, podepsaná
ředitelem ÚSTR. Tu jsem si
poté, co mne M. Pelíšek klamal, následně, opět podle
informačního zákona, vyžádal. V té smlouvě je ÚSTR
ustanoven jako »hlavní
odborný a ediční garant projektu« a jako »editor projektu«. Výslovně je povinen
»zpracovat veškeré natočené
a sebrané materiály vztahující se k projektu a jejich zveřejnění na
stránkách projektu«, ale i »provádět
školení k projektu a vypracovávat
metodiku projektu«. Dalším důkazem je má žádost o informace ze dne
27. května 2019 a klamná vyhýbavá
odpověď ÚSTR ze 12. června
a druhá klamná odpověď M. Pelíška
z 24. června téhož roku zatížená
oněmi nepravdivými informacemi,
vyhýbavostí a invektivami vůči mně
jako žadateli. Z obou jsem vám už
citoval.
l Vy jste se ale ani pak nevzdal.
S jakým výsledkem?
Nejhrubší falzifikaci obsahu výpovědi pamětníka Janků, kde z něj
vyrobili »přímého svědka« dvou
údajných vražd, byl nucen ÚSTR
nakonec z webu Paměti národa stáhnout. Stalo se tak ale až po půlroce
mých opakovaných podnětů, po stížnosti a žádosti o informace a poté, co
jsem informoval o falzifikacích
a hrubých pochybeních v projektu
i ČTK. Řadu nepravdivých informací, ale i omyly či fabulace pamětníka
samého ovšem ÚSTR prezentoval
bez kritické reflexe jak na webu projektu, tak i na vlastním úředním
webu dál. Mají hroší kůži a vycházejí nejspíše z toho, že zneužívání již
nežijícího pamětníka jim projde.
Některé nepravdy byli zaměstnanci ÚSTR nuceni opravit po mých
dalších podnětech, protože jsem
žádal o informace, z jakého důvodu
vědomě v prezentaci nepravdivých
informací a dat pokračují. K tomu,
že pamětník byl a je v projektu zneužíván a že veřejnost a novináři byli
a jsou vědomě klamáni a podváděni,
se ale ani ředitel ÚSTR, ani předseda
Rady ÚSTR Eduard Stehlík nikdy
nepostavili čelem. Naopak.
l Nechce se skoro věřit, že by se
nejvyšší funkcionáři ÚSTR namočili
do toho, co popisujete.
Když mne obelhával a invektivami
a spekulacemi namísto informací
zahrnoval
ředitel
Kanceláře
ÚSTR M. Pelíšek, postupně jsem se
obracel jak na ředitele ÚSTR Zdeňka
Hazdru, tak i na Radu ÚSTR vedenou Eduardem Stehlíkem a některé
její jednotlivé členy. Žádný z nich
nejednal kulturněji a nikdo z těch
dvou čelných funkcionářů se nezasadil o to, abych informace
odpírané M. Pelíškem získal.
l Vždyť Ed uard Steh lík je dnes
u z n á v a n ý m h i s t o r i k e m a k ro m ě
funkce předsedy Rady ÚSTR zastává i funkci ředitele Památníku Lidice.
A vidíte, to je to zvláštní. Nevím,
co právě Eduarda Stehlíka s jeho

postavením vede k tomu, aby kryl
falzifikátory a diskreditoval se v tak
skandální kauze. Mám ale průkazné
doklady o tom, že jako odpovědný
předseda Rady ÚSTR v této aféře
zpochybňuje svou kompetentnost
a odbornost. Ještě v případě mého
prvního odvolání proti neposkytnutí
informací se za Radu ÚSTR vyjádřil
zamítavě místopředseda té Rady Jiří
Junek. Kryl a podpořil M. Pelíška
a snažil se mne oklamat úředním tvrzením, že »Informace žadatele, že
web Paměť národa obsahuje
nesprávné věcné údaje a nepravdivá
tvrzení paní A. Jelínkové o pamětníkovi Janu Janků, které dokonce i ona
sama přiznává, je pouze jeho tvrzení,
které nemá Rada Ústavu jak ověřit«.
Jednoduše si představte, že doložíte prameny a zdroji, že ÚSTR vědomě prezentuje text falšující výpověď
pamětníka a publikující o něm
nepravdivé informace a chybné
osobní údaje. A pan Junek, funkcionář Rady ÚSTR, instituce, která je
v projektu hlavním odborným garantem, vám namlouvá, že to nemají jak
ověřit.
l A Eduard Stehlík jako předseda
Rady ÚSTR?
Ten k mému údivu ostudné jednání Rady ÚSTR dovršil vlastním
úředním prohlášením. A tady opět
mohu přesně citovat. Stehlík doslova
napsal a podepsal: »Fakt, že původní
text o pamětníkovi na portálu Paměti národa byl zkrácen a nyní prochází revizí, neznamená, že v něm byly
zveřejněny jakékoliv hrubé falzifikace a nepravdivá tvrzení… Rada
Ústavu nemá za prokázané, že by
došlo k jakémukoliv pochybení.«
l Popisujete snad nějakou »Hlavu
XXII«? Skutečně popřeli jakékoli
pochybení?
V úředním rozhodnutí Rady
ÚSTR jako odvolacího orgánu ze
dne 19. listopadu 2020 to i se jménem a funkcí E. Stehlíka mám černé
na bílém. Ostatně za dva roky mám
už od nich na papíře takových
nepravdivých informací a spekulací
daleko víc. E. Stehlík a další funkcionáři a členové Rady ÚSTR v roli
nadřízeného orgánu ÚSTR z nějakého důvodu zoufale popírají, k čemu
došlo. A mně vyčítají i to, že k získání informací o odpovědnosti a činnosti ÚSTR v této aféře užívám
zákona o svobodném přístupu
k informacím.
l Jaký je p osledn í vývo j kolem
zneužití pamětníka Janků a falzifika cí, které jste zjistil?
Navzdory faktům ÚSTR a jeho
Rada dál i letos existenci falzifikací

popírají. Přesto, že se staly, a přesto,
že i pracovnice Post Bellum A. Jelínková se mně ke své spoluodpovědnosti přiznala už v roce 2019. Letos
jsem ale přece jen zaznamenal
v rámci té absurdní kauzy dva dílčí
úspěchy. ÚSTR nejprve po jedné
z mých letošních žádostí o informace opravil (po dvou letech odmítání!)
uváděný chybný rok odsouzení
pamětníka. To když jsem žádal informaci, z jakého důvodu na prezentaci
a publikaci chybného údaje už dva
roky trvají. Po další žádosti pak sice
pověstný M. Pelíšek opět manévroval a popíral, že by jakákoli chyba
existovala, ale obratem potichu opravili na webu projektu Paměť národa
a na vlastním webu ÚSTR další
nepravdivou informaci, kdy o pamětníkovi tvrdili, že byl nejprve odsouzen na doživotí. Přitom o přesném
datu konání soudu a o skutečné výši
trestu věděl ÚSTR po léta, tedy
i v roce 2019, kdy jsem poprvé zcela
bezvýsledně o opravu falzifikací
včetně těchto »detailů« požádal.
l Takže se vám vlastně podařilo
prokázat i na těchto banálních přípa dech, že k pochybením, která pan
Eduard Stehlík popírá, došlo.
Ano, ale to je tak vše.
l Podezříváte ÚSTR a Post Bellum
z účelovosti. Komu by falzifikace
a c h yb n é úd a j e o p a m ě t n í k ov i
a popírání toho, že k nim došlo, měly
prospět?
Pamětník Janků je v projektu
Paměť národa zneužíván k výrobě
falzifikací a prezentaci nepravdivých
informací od listopadu 2009. Tehdy
vyšla v září kniha Miroslava Grebeníčka Hradba vzdoru, ve které autor
prokázal nepravdivost řady »svědectví«, která vznikla a mnohdy i zazněla v médiích v účelové kampani proti
Aloisi Grebeníčkovi. Osobně po studiu pramenů, ověření faktů a po zkušenostech s organizací Post Bellum
a ÚSTR zastávám názor, že častěji
fabulující pamětník Jan Janků se
tehdy stal pro kohosi osobou použitelnou k falzifikacím, ale i ochotným
spoluaktérem k výrobě dodatečných
nových, náhradních »svědectví«. Je
to zřejmé z autentického znění audiozáznamu »vzpomínek« Janků,
který Post Bellum tehdy pořídilo.
Pamětník se tam přiznává k zaujatosti a mimo jiné i cosi čte a vychází
z předpřipravených materiálů třetích
osob. Do záznamu si pochvaluje, že
»tam máme v Krnově totiž velmi
dobrou skupinu, těch děvčat, který
nám píšou velice krásný věci, to je
všecko jejich práce, těch děvčat, to
nám dělaly ty děvčata«.
l Ml uv íte i o p ř ímé f alzi fi ka ci
obsahu jeho vzpomínek a o nepravdivých informacích vědomě prezentovaných na webu Paměť národa...
Pamětník Janků vymýšlel, aby si
dodal důležitosti, aby ohromil, ale
aby také, jak to pořízený záznam
naznačuje, komusi vyhověl. Nechali
jej v rozporu s fakty tvrdit i vyložené
nesmysly a prezentovali je zcela
nekompetentně, nebo úmyslně?, aniž
by upozornili novináře a čtenáře na
skutečná fakta. Média pod vlivem
fabulací Janků a s využitím falzifikací i spekulací prezentovaných na
webu Paměti národa začala publikovat, že pro Janků si StB přišla a že jej
vyšetřoval A. Grebeníček. Přestože
samotný ÚSTR získal od pamětníka
odlišnou výpověď o tom, že přišel
sám Janků, a i o tom, že jej vyšetřoval A. Višenka. Proto také původně
ÚSTR na svém webu publikoval, že
A. Grebeníčka Janků osobně nezažil.
(Pokračování na str. 3)
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Zlatá první republika

Jak pro koho! Při každém výročí Tomáše Garrigua Masaryka
a neexistující Československé republiky podléhá televize svatému nadšení. Budiž. O stinných stránkách a rubu první republiky se nemluví.
Početná široká rodina různě příbuzných našeho prezidenta Osvoboditele se sešla v jednom moravském muzeu. Dáma v letech do
kamery prohlásila, že StB ji nutila ke změně příjmení Masaryková.
Odolala, bravo! Dodejme podle stejné logiky, že 738 Gottwaldů
v celé ČR má těžký život, když nosí příjmení prvního dělnického
prezidenta.
Rok 1920 byl pro první republiku kritický. Dosud se nepodařilo
identifikovat všechny anonymní články TGM. Odsuzoval revoluční
nápady, připomínající situaci v tehdejším Rusku, které poznal v roce
1917 na vlastní kůži.
Premiéra Vlastimila Tusara (1880-1924), sociálního demokrata,
donutili k demisi, i když jeho vláda vyšlá z červnových voleb 1920
měla plnou legitimitu. TGM jmenoval úřednickou vládu. Tusara
poslali na post velvyslance do Německa. TGM se obklopil »muži 28.
října« Švehlou, Rašínem, Bechyněm, Stříbrným a Šrámkem. Neradil se s vládou, ale s tzv. Pětkou. Podle tohoto receptu pokračoval
celou dobu svého mandátu. Jen jména se zčásti změnila.
Do nedávno vzpomínané ústavy z 29. února 1920 se dostal silně
nedemokratický paragraf 58, že volební období prezidenta je sice
sedm let a jen na dvě volební období, ale »…ustanovení toto nevztahuje se na prvního prezidenta Československé republiky«.
V polovině prosince 1920 došlo ke generální stávce a vyhlášení
stanného práva. K potlačení povolal premiér Černý vojsko, ozbrojené jednotky Sokola, Orla a DTJ. Po celá 20. léta až do poloviny let
třicátých se střílelo do protestujících převážně dělníků jako u Verdunu. Výčet uváděl před časem poslanec KSČM Miroslav Grebeníček.
Dodejme, že řada obětí měla zranění střelbou do zad!
Střelbu do omladiny v Radotíně (20. duben 1930) lze srovnávat
jen s podobnými zásahy v anglických koloniích. Nejmladší R. Mar-











tincová měla 13 let! Protestoval i Romain Rolland ve Francii – jedná se o kulturní hanbu Československa! Poslední
střelba za první republiky byla do protestujících v Čertižné u Medzilaborců
13. března 1935.
A co Masaryk? Se střílením do davu
nesouhlasil, ale takticky mlčel. Prezidentův kancléř ve svých pamětech uvedl:
»O násilnostech byl dobře informován.
Námitky však odmítal. Kdyby se prý
postavil na stranu demonstrujících, tím
by rozpory ještě zvětšoval.«
V roce 1933 nezaměstnanost kulminovala – 920 000. Necelá polovina žila
z podpory podle gentského systému,
další většinou na bedrech obcí za
10–15 Kč týdně.
Ještě jedna poznámka ke zlaté první
republice a TGM. V roce 1925 ocenil
prezident Řádem bílého lva španělského
fašistu generála Primo di Riveru (18701930). Toho, který v roce 1923 provedl
ve Španělsku vojenský převrat, rozpustil
parlament, odbory, politické strany, TGM na obrazu Františka Horníka
FOTO – byvavalo.cz
zakázal manifestace, stávky, zavedl ceni říkanek. Druhá legenda, legionářská, vytvořila kolem čs. legionářů
zuru a vojenskou diktaturu. V podstatě až do roku 1930.
O rok později, 1926, obdržel z rukou prezidenta Řád bílého lva aureolu výjimečnosti. Všichni další účastníci války neznamenali nic,
italský diktátor a fašista Benito Mussolini (1883-1945). Provedl byli jen »Rakušáci«.
Kandidát na senátora za KSČM v okrese Ústí nad Orlicí Jaroslav
fašistický převrat o rok dříve než di Rivera – 1922. V roce 1938 se
Bajt měl při volbách v roce 2010 své krédo: »Idealizovat dějiny není
nám v Mnichově »odměnil«.
Jedno však nelze první republice upřít. Vytváření legend. První se moudré, je ale stejně nemoudré, někdy až hloupé, dějiny měnit.«
Jaroslav ŠTRAIT
týkala TGM a říkalo se jí tatíčkovská. Každé dítě znalo několik písní

Mladým nabídnout funkční alternativu ke kapitalismu

Získat pro komunistickou stranu přízeň
mladých je dnes náročný úkol. Levice
slábne na všech frontách. KSČM mladé
lidi ve společnosti přes 30 let zarputile
ignorovala. Ty odvážné jednotlivce, kteří
se k ní přeci jen přidali, často znechutila,
odehnala nebo je ve své zkostnatělosti
nechala vyhořet.
Neustále se mluví o tom, že je potřeba stranu
omladit. Jak vážně je to myšleno a co pro to bylo
uděláno, dokládá počet mladých delegátů na
mimořádném sjezdu KSČM. Členů ve věku do
30 let má strana necelé dvě stovky. Delegáty
v tomto věku bychom napočítali na prstech jedné
ruky. A přitom jsou to oni, o kom se zde rozhoduje především. Ale bude to: O NÁS – BEZ NÁS!
Úkoly nového vedení v oblasti mládeže
nebudou vůbec snadné. Pokud chce KSČM po
tomto sjezdu oslovit mladou generaci, musí jí
nabídnout něco, co nikdo jiný nemůže – funkční alternativu k současnému systému. Prostor
pro vyjádření svého odporu a revolučního
nadšení, které však bude usměrňováno a vedeno, aby se stalo produktivní silou a nejen mladickou nerozvážností.











Proto bude potřeba vytvořit takové podmínky, aby se mladí lidé mohli ve straně
vzdělávat. Aby pochopili zákonitosti marxismu, ale ne jako nějaký rigidní soubor
myšlenek, ale jako živoucí nástroj pro analýzu soudobé společnosti a řešení aktuálních problémů.
Velkou zodpovědnost budou muset převzít starší a zkušenější kádry. Vzít na sebe
roli mentorů, průvodců, učitelů. Nesmíme
ale skončit u studia teorie. Mladí lidé se
musí učit stínovat stranické funkce, vystupovat na veřejnosti a přebírat zodpovědnost
za dílčí úkoly. Vždyť právě oni budou jednou hnacím motorem a tvářemi strany, její
budoucností i zárukou, že nezanikne.
A jakou mají mladí lidé představu
o komunistické straně? Chceme KSČM,
která bude natolik sebevědomá, že si dokáže přiznat vlastní přešlapy a nedostatky
a pracovat na nich. Stranu, která bude vždy
hledět vpřed. Chceme, aby byla vlaste-

Petra Prokšanová na sjezdu KSČM
FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

necká, hrdá na odkaz našich předků i úspěchy
současníků. Ne ale nacionalistická, lísající se
ke stranám a osobnostem, které ji zatáhnou do
bahna hnědého populismu.
Musí být striktně a radikálně antifašistická.
BEZ KOMPROMISŮ. A také to musí být strana, které budou mladí lidé rozumět. Proto je
potřeba s nimi komunikovat jejich jazykem
a moderními způsoby.
Ten, kdo je zvolen do vedení strany, musí být
pro mladé lidi inspirací. Člověk, který se orientuje v současném světě a je znalý politického
boje v kapitalistických podmínkách. Člověk,
z jehož pracovitosti, otevřenosti a férového
jednání si budou moct vzít příklad a budou mu
věřit. Tedy žádný podrazák, rozvraceč, manipulátor, intrikář, nepřesvědčený zaměstnanec
strany nebo starý egoista.
Předpokládám, že si všichni uvědomujeme
mimořádnou důležitost rozhodnutí, které společně uděláme. Bude mít totiž velký vliv na to,
zda a jací mladí lidé ve straně zůstanou nebo se
k ní v budoucnu připojí.
Petra PROKŠANOVÁ,
předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM

Zvítězili jste!?

A tak realizujete váš program. Tedy ten,
který jste se báli prozradit a který jste skrývali pod neutrálními hesly: Dáme Česko dohromady. Když jste někde na mítinku usoudili,
že nevhodný občan by mohl vznést nevhodný
dotaz, tak jste raději po x-té opakovali již
předtím vyřčené. A znovu, až se ten rušivý
tazatel vzdálil.
A tak nyní jeho, tedy vaše faktická řešení začínají probleskávat. Zároveň prudce stoupají počty
nakažených a zřejmě, aby na nezdárný lid, který
vás povětšinou nevolil, toho nedopadalo jen málo,
tak krachují dodavatelé energií. A ti dépéíťáci
(dodavatelé poslední instance) přebírají klienty za
cenu čtyř až šestinásobnou. Krystalické tržní prostředí, a prostý lid chicagskými maníky (to nejsou
ti obhroublí Al Caponeho hoši, to jsou uhlazení
ekonomové, kteří ani nenosí pistoli a tím spíš
vyvolávají větší mrazení u občanů) zatím nedotčený si může jen tak zaskřípat zubama: někdo na
tom trhne, ale většina si může leda tak trhnout
nohou.
A po krachu dodavatelů energií začínají »stahovat rolety« i další podniky. Někde již »přihodili« dodavatelé tepla pod kotel: …musíme zvýšit
zálohy.
Většinový občan, tj. ten, který patří do tzv. nižší
střední třídy (tj. ten přizpůsobivý – jak to vidí
Tomio Okamura, ten, který platí své výdaje z podprůměrných platů a z podměrečných důchodů), to
sleduje s husí kůží a blednoucí tváří. Chápe, že má
jisté východisko, jen přejde-li na třetinový režim.
Čili bude-li se například koupat, vypne vytápění
a proud, tj. osvětlení. Bude-li si ohřívat vodu na čaj,
tak sice zapne proud nebo plyn, ale vypne osvětlení a vypne vytápění. Bude i tak dost dohřátý.

II. (4)

Děti budou do školy docházet pěšky, nikoliv
dojíždět autobusem. To ostatně jejich (pra)dědečkové také praktikovali, byť nejedny dřeváky tím
zplundrovali. A současní prarodičové se také
vydají k lékaři pěšmo. Vždyť hromadné slevy na
dopravu přece nefungují, tak pravil Nejvyšší pan
Výkonný (již skoro instalovaný), vysvětlením se
nezdržuje. Má přece rachoty navrch hlavy,
a k tomu neurekom hochů a dívek, co spolu, tedy
s ním, (obdivně) mluví, které je třeba do pohodlných křesel nechati uvelebiti. Potenciální administrátor přes ranhojiče a lapiduchy k tomu dodal, že
tam mohou klidně i 5-6 hodin posedět. Že vůkol
poletuje koronáč? Tak ať si vezmou třeba dva
respirátory na sebe. A lockdowny nebudou, prostě
nebudou, i kdybychom ty nemocný měli do
nemocnic třeba na zem po chodbách odkládat a ze
sanitek vykládat.
Kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať se neočkuje! Máme přece svobodu a demokracii!
Od ekonomů a dalších fiškusů přes kupecké
počty zaznívá, že pracujícím mzdy (tedy s výjimkou hochmanažerů) zvedati nebudeme, ba dokonce důchodcům jejich důchody nebudeme snižovat,
jen bychom jim zavedli jejich zdanění a placení
nemocenského. Když to může fungovat v západní
Evropě s evropskými platy a evropskými cenami,
tak proč by to nemohlo fungovat v Česku s českými platy a evropskými cenami, že?
Ale lid pracující si může podle vás trochu
oddechnout: …daně zvedat nebudeme. Jenom
budeme zvedat výdaje. A když to nebude stačit,
tak zase zvedneme vaše výdaje.
Zkusili jsme vás nachytat tzv. snížením daní, při
rušení superhrubé (nebo jak říkají někteří ekonomičtí realisté superblbé) mzdy. Ještě pod taktov-
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kou Babiše, a nevyšlo to. Sliby, že lidem
zůstane víc v peněženkách, se rozplynuly
rychleji než ona pára nad hrncem. Některé podniky zastavily jednání o zvýšení
mezd, další výrobci uspíšili zdražení.
Nechtěli jste Babiše, tak máte nás.
A my se nebudeme ohlížet na to, jak
některými označovaný jako nejlepší
Ministr financí všech dob a jinými zase
jako Padákista prodlužoval v Česku
svými škrty krizi, když jiné státy již měly
nakročeno k růstu.
Nebudeme brát nějaké ohledy na
(i liberální) ekonomy, že z krize se nedá
proškrtat. Zkusíme to opakovat, a ještě
větší silou. Pořád tu toho zbývá dost
k prevítizaci, tedy k privatizaci. Jsme si
dobře vědomi, že prostému, výdělkově
podměrečnému lidu se to nemusí vůbec
líbit. Proto šturmujeme. A bude-li to
nemocný prezident brzdit, pak, pak tu
máme článek 66! A šturmujeme i proto,
aby lid prostý se propadl dříve do bažiny
recese a nestačil se včetně odborů ujednotit na nějaké protiakci. Šturmujeme,
protože tu nejsme zdaleka napořád, ba
ani na déle.
Někteří mudrlanti nám nahrávají:
ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv Haló novin
mírou úspěšnosti vlády není přece růst
životní úrovně. Víme, že dnes to mohou
V daňových rájích máme přece jiná povyražení,
ještě tvrdit, ale groš jim za to nepřihodíme. Mezinárodní měnový fond a podobní nás pochválí než číst buřiče! Také můžeme sázet na to, že levia snad i některým z nás něco na kontech přibude. ci (lidi práce) rozdělují ideje, a nás pravici (lidi
A ostatním vzkazujeme, že je nám jedno, že už majetku) spojují zisky.
Ale na jak dlouho ještě? Byť na dýl, aby to boleFrancois Villon říkal: …bída z lidí vlky činí a vlky
lo, ale nikoliv napořád, sděluje vám váš Nevolič.
z lesů žene hlad.
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Výhody a nevýhody socialistického školstva

Téma školstva je dnes opomínaná, pretože systém vedomosti nezaujímajú, len nepodstatné informácie a polopravdy, a práve preto som sa rozhodol načrtnúť problém, ktorý
má čo povedať do smerovania našej liberálno-kapitalistickej
spoločnosti na ceste vlastného zániku k osprosteniu.
Školský systém na Slovensku po druhej svetovej vojne sa
zmenil najmä v demokratizačný prospech. Z prvej Slovenskej
republiky boli odstránené diskriminačné prvky rasovej podoby
a vyučovanie nemeckého jazyka, ale aj kľúčový obsah výučby
dejepisu.
Rozhodujúca zmena nastala ale až po tzv. Víťaznom februári,
keď sa k moci dostala Komunistická strana Československa;
v roku 1948 aj na Slovensku. A nie len politický, ale aj školský
systém sa zmenil na základe princípu jednotného školstva. Nová
školská sústava bola prijatá zákonom č. 95/1948,
o základnej úprave jednotného školstva. Jeho
Můj
vysoký efekt potvrdzovali aj mnohé škandinávske krajiny, ktoré tiež neskoršie prešli na systém
jednotného školstva. Politické podfarbenie smerovania školstva
predchádzala doba najmä počas druhej svetovej vojny, v ktorej
zahynulo mnoho občanov, politikov, najmä z radov komunistov,
ktorí bojovali za sociálne spravodlivé zriadenie, a neobchádzalo
to ani školstvo v rámci determinácie do budúcnosti.

Bezplatné pre všetkých občanov
Jedným z významných prínosov bolo bezplatné školstvo pre
všetkých občanov Československa na všetkých úrovniach vzdelávania. Význam to prinieslo hlavne v spravodlivom prístupe
k vzdelaniu bez rozdielu. Majetkové pomery prestali hrať rolu
diskriminácie uchádzačov, najmä na vysokých školách. Existovali však aj obmedzenia pre uchádzačov z tzv. reakčných či
kulackých rodín, alebo ak bol uchádzač o vysokoškolské vzdelanie evidentne protispoločensky a protisystémovo orientovaný.
Ďalším výdobytkom školstva po roku 1948 bola funkčná
koordinácia v rámci plánovaného hospodárstva. Zahrňovala
potrebné počty absolventov z učňovského, odborného a vysokoškolského prostredia pre reálne potreby národného hospodárstva. Keď sa pozrieme komparatívnym okom na súčasnosť,
tak vidíme diametrálny rozdiel v prístupe k potrebám hospodárstva, a to z dôvodu nekontrolovaného vývoja dopytu po pracovných povolaniach a vedeckých či kvalifikovaných pracovníkoch v určitom študijnom programe. Pozitívom dnes je len
väčší prístup k vzdelaniu a možnosť štúdií uchádzačom, ktorí
síce nie sú potrební v rámci eventuálneho zaradenia do pracovného pomeru vo vyštudovanom odbore, ale majú možnosť sa
vzdelávať v programe, ktorý ich zaujíma. Nie ale všetkých.
Mnohí využívajú túto možnosť k získaniu vysokoškolského
titulu z karieristických dôvodov, a nie preto, že ich daný program zaujíma a chcú sa mu plne venovať. Nehovoriac už
o objektívnom prístupe k preukazovaniu semestrálnych vedomostí a objektívnych výsledkov.
Systematickosť a kompatibilita kapacít študentov VŠ s plánovaným hospodárstvom prišla do praxe zákonom č. 58/1950 Zb.,
o vysokých školách, ktorý na území Československa predstavoval centrálne riadenie so zdôraznením, že študenti sú prijímaní
na VŠ podľa schopností uchádzačov a so zreteľom k plánovaným hospodárskym, sociálnym a kultúrnym potrebám štátu.
Kolektívne spoločensko-politické zriadenie malo pozitívny
vplyv aj na prepájaní spoločenského ducha pri organizovaní
rôznych záujmových krúžkov spojených s rozvojom zodpovednosti, poznania, prehlbovaním mimoškolských aktivít
a zmysluplným trávením voľného času (modelársky, numizmatický, fotografický, pracovný, literárny, spevácky, športový,
hudobný krúžok a podobne), hromadných podujatí, zapájaní
sa do mimoškolskej činnosti súvisiacej s ďalším zdokonaľovaním sa aj v socializačnom vývoji (lyžiarske zájazdy, poznávacie výlety, stanovanie, návštevy galérií, výstav atď.), ochrane
prírody, ekológie (zber papiera, železa; odpadu) a osobnostnom raste, ako aj pri rozvoji telesnej zdatnosti. Celú túto činnosť zastrešovala škola a vtedajšia pionierska organizácia;
ČZM spolu so SZM (Socialistický zväz mládeže), ktorý s prestávkou a mimo oficiálnu politickú doktrínu fungoval až do
roku 2016 v rámci KSS.
»Pionierska organizácia vychádzala z programu osobnosti.









PO L I T I K A

Nešlo teda iba o projekciu vedomia, duševného a fyzického vývoja, ale o mravné kvality a charakter osobnosti« (Brenčičová, M.).

Spartakiáda, športovanie
Významným výsledkom kolektívneho prejavu bola najmä
spartakiáda, ktorá nadväzovala po vojne na všesokolské slety
organizované už koncom 19. storočia. Išlo o synchronizované
cvičebné variácie, vytvárajúce esteticky ladené prvky a obrazce
v sprievode hudobných skladieb cvičencami. V socializme bola
spartakiáda spojená aj s propagandou režimu, ale zároveň veľmi
populárnym kultúrno-cvičebným podujatím. Rozšírila sa o všetky vekové a spoločenské kategórie, cez deti od dvoch rokov,
školákov: žiakov prvého, druhého stupňa ZŠ, žiakov učilíšť a odborných stredných škôl, vojakov,
po vysokoškolákov, matky a otcov s deťmi a konr
o
z
á
n
čiac aktívnymi seniormi.
Posledné hromadné cvičenia sa konali ešte aj
v ČSFR, v roku 1990 na Štadióne Evžena
Rošického pod názvom Pražské tělovýchovné
slavnosti. Okrem hromadného cvičenia sa
organizovali vo veľkom počte školy v prírode.
Išlo o vyučovanie mimo školského prostredia
v priebehu zvyčajne jedného týždňa v príjemnom prírodnom prostredí.
Konali sa aj branné cvičenia; za účelom
nácviku ochrany zdravia pred chemickými či
jadrovými útokmi. O súčasnom zanedbaní tak
vážneho možného ohrozenia spoločnosti ani
netreba pochybovať. Taktiež nemožno brať na
ľahkú váhu materiálny nedostatok ochranných
pomôcok pre obyvateľstvo a najmä pre deti.
Nemalý význam malo aj hľadanie a podporovanie talentov, či už v oblasti vedomostnej,
alebo športovej a umeleckej. Pozitívne výsledky sa odrážali najmä vo financovaní športových talentov štátom. Zahŕňali sa pritom do
toho aj položky ohľadne výstroja a cestovania.
Do vrcholového športu sa teda mohli dostať
všetci a za rovnakých podmienok, čo umožnilo
prirodzený rast talentov v spoločnosti a ich
neskorší prínos športových úspechov a výkonov na svetových podujatiach pre národ.
Taktiež nemožno nespomenúť funkčnosť jednotného školstva
v podobe unifikácie všetkých stupňov škôl do štátom kontrolovaných a riadených škôl. Zabezpečovalo to vysoký stupeň zodpovednosti, organizovania, odbúravanie korupcie pri nadobudnutí vzdelania na vysokých školách, rovnocennosť študentov
a žiakov, adekvátnu kvalifikovanosť pedagógov. A presne
z týchto dôvodov školy nemohli byť súkromné, pretože vnášali
do školského systému neprehľadnosť, rozdiely, vyššiu protekciu,
ba až premenu získavania vzdelania na službu bez adekvátnych
výsledkov študentov, čo môžeme pozorovať najmä dnes pri
bohatých spoluobčanoch. Následky sú fatálne a aktuálne. Získavanie technických a iných zručností v rámci školského vyučovania: pestovateľské práce, technické práce, varenie a podobne na
druhom stupni ZŠ.

Materiálno-technická stránka
Azda najvýznamnejším počinom v rámci socializmu po materiálno-technickej stránke bolo vybudovanie takmer všetkých
dodnes existujúcich základných škôl, stredných škôl, ale najmä
budov vysokých škôl a univerzít. Vyžadovalo si to obrovské
finančné náklady, ktoré sa našli vďaka fungujúcemu štátnemu
vlastníctvu výrobných prostriedkov v súčinnosti s RVHP. Za
všetky spomeňme Ekonomickú univerzitu v Bratislave alebo
Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ktoré sú v rámci
svojej architektúry na veľmi vysokej úrovni.
Bezplatná starostlivosť a prevencia zdravia. Pravidelné fluorizácie; tj. starostlivosť o chrup a preventívne prehliadky, očkovanie. Pri očkovaní šlo o overené vakcíny, vyvíjajúce sa dlhé roky.
Starostlivosť o chrup, ako iste mnohí vedia, bola zadarmo pri
všetkých úkonoch a všetkých vrstvách obyvateľstva. Zadarmo
školské zošity a iné školské potreby.

Úcta k učiteľskému povolaniu s adekvátnym funkčným prejavom autority, ako zo strany žiakov a študentov, tak i zo strany
rodičov a spoločnosti, čo vnášalo do školy ako k inštitúcii vzdelávania a výchovy rešpekt a poriadok. V takto nadstavenej optimálnej atmosfére bolo možno pracovať na vyššej inteligenčnej
a najmä morálnej úrovni mládeže a pripravovať ich na neľahkú
realitu zaradenia sa do pracovného a životného procesu. Úcta
a rešpekt k učiteľom sú presne tie atribúty, ktoré dnes v škole
absentujú.
Školský systém v socializme priniesol mnohé pozitíva. Ekonomický, technologický, industriálny a hospodársky pokrok by
bez takto usporiadaného školstva sotva priniesol želaný efekt
pre celkovú funkčnosť spoločensko-politického zriadenia a vyššiu sociálnu, morálnu a materiálnu úroveň spoločnosti. Tisícky
nových budov základných škôl, najmä v dedinách a obciach,
stovky materských škôlok, stredných odborných učilíšť, stred-

ných škôl a desiatky vysokých škôl s fakultami vo väčších
mestách dali pevný základ aj pre dnešný systém v podobe materiálnych podmienok pre štúdium, bez ktorých by sotva spoločnosť mohla fungovať. Bezplatné školstvo, bezplatná zdravotná
starostlivosť o žiakov, vzdelávanie aj pre dospelých boli
významné výdobytky, ktoré stoja za zmienku.

Voľný čas
Taktiež sa myslelo aj na voľný čas, a preto krúžky rôzneho
zamerania naplňovali životy žiakov užitočnosťou a radosťou
z poznávania a práce a aj práve preto boli drogy a ich používanie mnohonásobne krát nižšie ako dnes.
Nezanedbateľnú úlohu zohrávali aj družiny, jasle, škôlky, kde
výchova tým správnym smerom a v správnom čase vykresávala
v deťoch základy formovania vlastnej osobnosti v duchu kolektívneho spolužitia a rodičov napĺňala istotou, že je o ich deti
postarané, čím sa mohli venovať pokojne svojej práci.
Vysoké nároky sa kládli aj na telesnú zdatnosť a zdravie rôznymi podujatiami a športovými aktivitami. Svoju pozitívnu
úlohu tu zohrávali aj hodiny telesnej výchovy, na ktorých sa ozaj
cvičilo a športovalo. Vysoké športové a atletické výkony nielenže zlepšovali kondíciu a zdravie žiakov, študentov, ale boli aj
odrazovým mostíkom k eventuálne športovej dráhe, pri ktorej
financie neboli žiadnou prekážkou ukázať a rozvíjať ozajstný
talent a nadanie.
Aj pri tomto hodnotení a porovnávaní školstva môžeme konštatovať, že dejiny pedagogiky sú dôležitým prameňom poznania a umožňujú nám premeniť naše tvrdenia na argumenty
o tom, že socialistické školstvo bolo v mnohom obrovským príKarol MALINA
nosom pre zdravú a fungujúcu spoločnosť.
ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv Haló novin

(Mezititulky redakce)

Kdo a proč popírá prezentaci falzifikací...

(Dokončení ze str. 1)
Komusi se ale hodilo zneužít pamětníka
v projektu Paměť národa. Dokonce i k prezentaci účelově nijak nekomentovaného
mylného a nepravdivého tvrzení o elektrickém zařízení k týrání vězněných, které dal
vyrobit a používal s úzkou skupinou svých lidí
v Uherském Hradišti L. Hlavačka. Kdosi namluvil pamětníkovi, že to zařízení vyrobil a používal
A. Grebeníček, který do Hlavačkovy úzké skupiny ovšem nepatřil a ono zařízení nepoužíval.
l A ta přímá falzifikace výpovědi pamětníka?
Nejhrubší vlastní falzifikaci, prostřednictvím
které realizátoři projektu Paměť národa, tedy Post
Bellum a ÚSTR, prezentovali Janků jako »svědka« údajného Grebeníčkova násilí, vyrobila pracovnice Post Bellum A. Jelínková. Ta navzdory
tomu, co Janků sám jí vypověděl, z něj udělala
svědka úmrtí dvou zadržených členů skupiny
Světlana. A to přesto, že u jednoho jí Janků jasně
řekl, že svědkem ničeho nebyl, a u druhého svědkem být nemohl, protože se s ním o bezmála tři
měsíce minul.
Když jsem falzifikátorku mailem oslovil, tak

se mně k tomu přiznala. Nezapírala. V tom je lidsky poctivější než předseda Rady ÚSTR E. Stehlík a spol. Své jednání Jelínková zlehčovala, ale
slibovala, že je napraví. Nenapravila. Ani
zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd a ani ředitel ÚSTR
Z. Hazdra nesplnili pak své opakované klamné
přísliby, že revizi falzifikačního textu zveřejní
v září 2019 a později, že ji zveřejní v roce 2020.
Letos jsem totiž od ÚSTR obdržel sdělení,
akceptované i Radou ÚSTR, že revize onoho falzifikacemi zatíženého »příběhu« prý »není prioritou«.
l V čem je podle vás problém?
Mohu jen usuzovat. Byli přistiženi a fakta jsou
šokující. Po aféře s podvodnicí Sosnarovou, o jejíž
nevěrohodnosti se vědělo a kterou léta nekriticky
a úspěšně v projektu Paměť národa prezentovali
jako vězenkyni 20 let v gulagu, jsem prostě přišel
na další jejich hříchy. Falzifikace výpovědi a zneužití omylů a fabulací pamětníka Janků, ale i dalších dokládá, že ÚSTR a Post Bellum nejednají
odpovědně, odborně a eticky. Vůči veřejnosti
a novinářům v konkrétních případech nehrají poctivou hru. Není mně zřejmé, proč většina médií

k tomu mlčí. Mlčí i ČTK, která je informována
a fakta a dokumenty ke kauze obdržela.
l Trochu de primující z ávě r. Vidíte ně jaké
východis ko a šanci, že s e veřejnost dozví
o odpovědnosti a skutečných motivech takové ho jednání?
Namísto věštění, kdy že se funkcionáři ÚSTR
a Post Bellum pochlapí k poctivějšímu jednání,
a namísto osobních hodnocení raději bych dal
slovo těm, kdo se k těm motivům konkrétních
účelových úprav historické paměti vyjádřili. Starosta Orla a poslanec za KDU-ČSL Stanislav
Juránek v roce 2018 tlumočil na schůzi Poslanecké sněmovny veřejně vzkaz svého strýce, politického vězně Karla Procházky, který byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let v souvislosti s organizací poutě na Hostýn v roce 1948.
Juránek poslancům sdělil: »Když byl strýc živ,
a tehdy se mluvilo ještě hodně o Grebeníčkovi
jako o takovém příkladu toho, jakým způsobem
se chovali v minulé době komunisté vůči svým
vězňům, a byl vydáván za odstrašující příklad.
A já teď zcela veřejně řeknu ten vzkaz svého
strýce. On říkal: ‚Nevěř tomu, co se říká. Grebe-

níček byl nejmírnější, nejjasnější a nejlepší ze
všech, kteří se vůči nám chovali. My jsme vždycky věděli, co udělá, na rozdíl od těch ostatních‘.«
K motivům snah poupravit fakta »správným
směrem« se ale vyjádřil i M. Kroupou »ideově«
použitý Pavel Hubačka souzený za spoluúčast na
přípravě vraždy příslušníka SNB Dyčky. Hubačka byl krutě vyslýchán v Hodoníně a Uherském
Hradišti. Ředitel Post Bellum Kroupa jej »použil« v rádoby žurnalistickém pokusu atakovat
A. Grebeníčka. Posluchačům Českého rozhlasu
přitom Kroupa zamlčel podstatné informace. I to,
že Hubačka do záznamu pro Post Bellum upřímně řekl svůj názor: »Blecha přiznal, že vlastně
rozkazy dával Hlavačka, né Grebeníček. Grebeníček do toho byl zapojený proto, že prostě byl
jako jeho syn předsedou KSČ.«
Já snad mohu jen zcela nakonec dodat vlastní
nevtipnou otázku. Pročpak se asi Post Bellum
a ÚSTR tak vytrvale brání napravit i zjevné falzifikace a proč úporně zatloukají neodborné a účelové postupy v projektu Paměť národa?
Ivan CINKA
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Norimberská odplata sjednoceného lidstva (I)

Jak ý byl českoslov en ský přín os
k potrestání nacistických válečných zločinců? Dne 16. října 1946, tedy před 75 lety,
byli němečtí nacističtí zločinci popraveni.
Úvodem je nutno předeslat, že současné »normativní ideály« o principech mezinárodního
práva byly vyjádřeny již filozofy a právníky,
počínaje dobami starověkého Řecka a starověkého Říma. V 17. století nizozemský právník
Hugo Grotius ve své knize O právu války a míru
shromažďoval a studoval různé válečné zákony
a zvyklosti a tím se stal jedním z prvních, kdo
zformuloval systém zásad zaměřených na regulaci ozbrojených konfliktů. Dle vzoru Thúkidida, který sepsal Dějiny peloponéské války, tak
»otec mezinárodního práva« Grotius šel stejnou
cestou. Hugo de Groot byl holandský právník,
představitel školy přirozeného práva a navíc
také filozof, křesťanský apologeta, dramatik,
básník a jeden z prvních představitelů politické
geografie. Grotius v roce 1625 čerpal ve velké
míře ze zkušeností třicetileté války, která byla
v té době nejničivějším konfliktem v evropských dějinách. Od druhé poloviny 19. století
začaly mít Grotiovy teoretické názory praktické
důsledky, a to mj. zejména založení Červeného
kříže, které umožnilo vést péči jak o raněné, tak
při zajištění základních práv válečných zajatců.

Reálie Norimberského procesu
V projevech žalobců, především během jejich
úvodních projevů, čtyři představitelé vítězných
mocností nastínili svou vizi událostí druhé světové války – všichni se pokusili »dát smysl«
nedávno ukončenému konfliktu. Předložením
dokumentů a svědků na mezinárodním soudu
dokázala prokuratura rozptýlit pochybnosti
o tom, že příběhy přeživších holocaustu a okupace byly přehnané. V průběhu své obhajoby
obžalovaní popírali svou vinu při páchání masových zločinů: snažili se dokázat, že se vlády
spojeneckých mocností chovaly podobně a že
Adolf Hitler, Henrich Himmler a Reinhard
Heydrich, kteří v té době již nežili, byli plně
odpovědní za všechny zločiny sankcionované
německými říšskými úřady a soudy. Obžalovaní
také tvrdili, že nebyli plně informováni nebo
absolutně nevěděli o těchto zločinech a jejich
rozsahu.
Házení viny na již zemřelé nebo nepřítomné
bylo do jisté míry efektivní a obhajoba válečných zločinců sedících na lavici obžalovaných
obratně využívala faktu, že ne každý z hlavních
německých nacistů se soudu dožil. Hitler
a Goebbels se zastřelili. Hlava SS Himmler se
otrávil. Šéf NSDAP Martin Bormann zemřel při
pokusu prorazit z obklíčeného Berlína… Hlavní část obžalovaných nakonec tvořili členové
tzv. flensburské vlády, která měla po Hitlerově
sebevraždě nadále vládnout zemi. Kanibalskou
společnost doplnili: Rudolf Hess, který byl ve
vazbě v Anglii od roku 1941, Hermann Göring,
kterého Hitler předtím zbavil všech postů (za
tajné jednání se Spojenci). Kromě nich na lavici obžalovaných seděl bývalý německý kancléř
a poté velvyslanec v Turecku Franz von Papen,
gauleiter z Durynska a komisař pro využívání
práce Fritz Sauckel, ministr zahraničních věcí
Joachim von Ribbentrop, bývalý ministr financí Hjalmar Schacht, bývalý šéfredaktor nacistických novin Das Sturmer Julius Streicher
a další.
Případy individuální odpovědnosti každého
obžalovaného obsahují stručné informace o oficiálních aktivitách, důkazy předložené obžalobou, obhajobou proti konkrétním obviněním:
Organizace spiknutí a příprava na agresivní
válku, agrese proti SSSR, Rakousko, Polsko,
Československo, Jugoslávie, Řecko, Norsko,
Dánsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko,
trestní zacházení s válečnými zajatci, zločiny
proti lidskosti, zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, využívání otrocké práce, důkazy o problematice koncentračních táborů,„ pronásledování
Židů, ničení a drancování kulturních a uměleckých památek a pronásledování náboženství.

Počátek stíhání
Dne 8. srpna 1945 byla v Londýně podepsána
Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy, která byla právním
základem pro zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku (tzv. Norimberský
tribunál). Československo k této dohodě přistoupilo dne 26. září 1945. Statut Norimberského tribunálu definoval nejzávažnější zločiny
podle mezinárodního práva a vymezil zásady
pro jejich stíhání. Norimberský tribunál stanovil
jednu ze základních zásad mezinárodního trestního práva, kterou je mezinárodní trestní odpovědnost jednotlivce za zločiny podle mezinárodního práva. Statut rovněž stanovil důležité zásady pro stíhání osob, mj. že úřední postavení,
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např. hlavy státu, není okolností zprošťující nebo polehčující,
a dále že jednání na rozkaz
vlády či nadřízeného nezprošťuje obviněného odpovědnosti.

Pro Českou republiku je podpora
mezinárodního trestního soudnictví
logickou a přirozenou volbou a je trvalou
součástí koncepce zahraniční politiky
České republiky. Nicméně, dokázat
nacistické zločiny těsně po válce nebylo
lehkou záležitostí. Státní aparát byl ještě
paralyzován, výslechů a důkazního materiálu bylo poskrovnu. Pomohlo však, že
československá exilová vláda shromažďovala o válečných zločinech spáchaných na Československu a jeho občanech
důkazní faktografické materiály. Tak
nakonec patřil československý spis k těm
nejlepším materiálům, které se dostaly
do rukou soudců Norimberského válečného tribunálu. V tom byla mj. také velká
zásluha JUDr. Bohuslava Ečera.

Potrestání
válečných zločinců
Potrestání válečných zločinců bylo připravováno delší
dobu. V říjnu 1942 Roosevelt
trestní procesy plánoval. Spojené státy se zpočátku k věci stavěly podobně jako Velká Británie. Henry Morgenthau, Rooseveltův ministr financí, vypracoval plán, ve kterém navrhoval,
aby byli váleční zločinci po
jejich dopadení a zjištění totožnosti postaveni před popravčí
četu.
Ve stejné době přišel i Sovětský svaz s myšlenkou mezinárodního soudu. Po konferenci
v Teheránu (říjen 1943) byla
zřízena komise pro stíhání
válečných zločinců a její
konečnou podobu pak stanovila
londýnská dohoda z 8. srpna
1945. Churchill již v roce 1943
prohlásil, že pro německé
válečné zločince se řádný soudní proces nehodí a navrhoval,
aby vedoucí němečtí činitelé
byli prohlášeni za »světové
psance«, kterým bude poskytnuto pouze krátké formální
řízení, po němž budou maximálně do šesti hodin od dopadení zastřeleni.
Podobný názor sdílel lord Simon, vrchní
poradce britské vlády, který nepovažoval soudní
řízení za příliš vhodné, neboť to dávalo byť jen
malou možnost zločinců na osvobození. Dle
jeho názoru bylo jedinou možností nejdříve střílet a pak se ptát.
Britský ministr zahraničí Anthony Eden pak
prohlásil, že by s válečnými zločinci naložil
tak, jak naložily spojenecké mocnosti v roce
1815 s Napoleonem, když přijaly rychlé
politické rozhodnutí. (Kamila Ulrichová:
Bohuslav Ečer, Československo a norimberský
proces)

Další kniha Bohuslava Ečera o Norimberském
tribunálu
Důvodem, proč se někteří britští politici, jako
byl lord Simon, přikláněli k rychlému politickému procesu, byly obavy, že by se sami mohli
stát obviněnými a stanout před soudem. Simon
byl jedním z tvůrců Mnichova a umožnil tedy
Hitlerovi obsadit celé Československo.
Překvapivě to byl právě Sovětský svaz, který
prosazoval zřízení soudního tribunálu. Stalin při
Churchillově návštěvě v Moskvě v říjnu 1944
prohlásil, že nesmí dojít k žádným popravám
bez soudu, jinak by si svět řekl, že se bojí soudit. Sovětský svaz měl v tomto ohledu již zkušenosti, když 15. prosince 1943 zahájil v Charkově proces se třemi nacistickými zločinci Langhledem, Retzlawem, Ritzem a Bulanovem. Proces skončil po třech dnech rozsudky smrti všech
obžalovaných.
Předsedou Mezinárodního vojenského tribunálu se stal člen Nejvyššího soudu Velké Británie Geoffrey Lawrence, americkým soudcem se
stal Francis Biddle, Francouzi jmenovali Henriho Donnedieu de Vabrese a Sovětský svaz zastupoval v soudcovském kolegiu Jol T. Nikičenko.
Hlavním britským žalobcem se stal Hartley
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Případ Wilhelm Keitel

Shawcross, jeho zástupcem byl David MaxwellFyfe. Francouzským žalobcem byl Francois de
Menton, v průběhu procesu byl však vystřídán
Champetierem de Ribesem, neboť musel zároveň plnit své ministerské povinnosti ve Francii.
Sovětský svaz zastupoval R. A. Ruděnko.

Československá účast
Členem speciální komise se stal brněnský
právník Bohuslav Ečer. Československý justiční
generál a profesor mezinárodního práva, který
už v říjnu 1938 zpracoval materiál, který definoval, že Adolf Hitler obsazením pohraničí nedodržel mnichovskou dohodu. A že sledoval cíle
ryze vojenské.
»Za této války nebyli lidé pouze vražděni za
domnělé činy proti nacismu. Taky byli degradováni na úroveň nikoliv jen zvířete, nýbrž
hmyzu,« řekl právník Bohuslav Ečer o druhé
světové válce.
Česká delegace postupně zajistila a vyslechla
K. H. Franka, Kurta Daluega, Bernharda Vosse,
Wilhelma Keitla, Hanse Lammerse a Joachima
von Ribbentropa a podílela se také na vydání
dvanácti slovenských válečných zločinců. Hlavním úkolem Ečera bylo dostat Franka co nejrychleji do Prahy. To však nebylo snadné, o jeho
vydání se jednalo nejprve ve Washingtonu
a následně v Londýně.
Dne 16. července 1945 byla sjednána dohoda
mezi Ečerem a Robertem Jacksonem, hlavním
americkým žalobcem v Norimberku, o vydání
Franka Československu. Československá vláda
dala současně souhlas, aby byl Frank vyšetřován také příslušnými orgány Spojenců pro zločiny, které spáchal mimo území Československa,
a v případě potřeby byl po procesu v Praze souzen jako válečný zločinec mezinárodním soudem v Norimberku s tím, že provedení rozsudku, vyneseného československým soudem, bude
odloženo do doby, než se situace vyřeší. Soudní
proces s Karlem Hermannem Frankem začal 22.
března 1946 na pražském Pankráci. O dva měsíce později byl vynesen rozsudek smrti a den na
to byl Frank oběšen.

Výslechy vedl JUDr. Ečer
Na činnosti Norimberského tribunálu se
aktivně podílel i přední český odborník na mezinárodní trestní právo JUDr. Bohuslav Ečer,
který byl předsedou české delegace u Norimberského tribunálu a později se stal ad hoc soudcem
Mezinárodního soudního dvora v Haagu.
Norimberský tribunál potrestal i válečné zločiny
spáchané na území Československa.

                   

Dovolím si vyjít z diplomové práce
nazvané Generál prof. JUDr. Bohuslav
Ečer od autora Bc. Michala Dudáše, studenta Pedagogické fakulty UK.
Wilhelm Keitel byl vysoce vyznamenaný veterán první světové války.
V nacistickém Německu zastával funkci
náčelníka Hitlerova Vrchního velení
wehrmachtu (dále jen OKW). V Norimberku byl dne 1. října 1946 odsouzen
k trestu smrti za válečné zločiny a 16.
října 1946 oběšen. Bohuslav Ečer Keitela vyslýchal v Ashcanu 3. a 4. srpna
1945. Ten vzpomíná (Ečer, Bohuslav.
Norimberský soud) na první setkání
s německými generály a Keitelem:
»Když jsme tehdy přišli do tábora, procházelo se několik generálů, maršálů
a generálních polních maršálů před
budovou. Všichni stanuli v pozoru. Bylo
to pro nás zadostiučinění, nikoli osobně,
ale jako nositele československé uniformy,
když jsme zažili, jak vojenští vůdcové Německa
a nedávno ještě páni Evropy se postavili do
pozoru před československými důstojníky. Keitel chtěl zvlášť ukázat, jak rozumí disciplíně,
a když jej přivedli k výslechu do úřední místnosti, v níž jsem seděl za stolem, pokuřuje klidně cigaretu, postavil se do pozoru přesně podle
předpisů, strnulého a vzorného. Několik minut
jsem se bavil pohledem na tuto vojenskou nacistickou zkamenělinu.«
Podle Bohuslava Ečera se pak snažil vzbudit
dojem přímého, poctivého a čestného vojáka,
který neuhýbá odpovědi a nelže. Pro Ečera byly
významné informace o německých přípravách
k přepadení Československa z let 1939. Neměl
však tehdy ještě proti Keitelovi žádné usvědčující dokumenty. Na Ečerův dotaz, jaký měl
poměr k Adolfu Hitlerovi, prohlásil: »Jsem
i dnes přesvědčeným stoupencem Adolfa Hitlera, což ovšem nevylučuje, že jsem s mnohými
body stranického programu a s politikou nikdy
nesouhlasil.« (NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942-1949).
Bohuslav Ečer mu přečetl úryvek z Hitlerovy
řeči pronesené 30. června 1939: »Dal jsem 28.
května 1938 rozkaz, aby vojenské přípravy proti
tomuto státu [Československu – pozn. autora]
byly skončeny ke 2. říjnu 1939 a dal jsem rozkaz vybudovat mohutnou defenzivní frontu na
západě.« Na to Keitel odpověděl, že si na tento
Hitlerův rozkaz nevzpomíná. Před norimberským tribunálem ovšem bylo dokázáno, že lhal,
a to na základě dokumentů (Ečer, Bohuslav.
Norimberský soud).
Bohuslav Ečer se Keitla ptal, zda se německá branná moc dopouštěla nějakých zločinů.
Na to velice důrazně prohlásil, že němečtí
vojáci nikdy zločiny neprováděli. O zvěrstvech koncentračních táborů se prý dozvěděl
teprve ve vazbě. Když se ho Bohuslav Ečer
ptal, jestli on osobně má nějaké zločiny na
svědomí, zatvářil se uraženě a rozhořčeně to
popřel. Bohuslav Ečer mu předložil fotografii
jeho vlastního rozkazu, jím vlastnoručně
podepsaného ze dne 16. září 1941. Tímto rozkazem Keitel nařídil, aby za každého zabitého
Němce na východě, bylo popraveno 50-100
komunistů. Keitel na svoji obhajobu dodal, že
tento rozkaz neplatil pro Čechy a Moravu.
Snad v domnění, že mu to před československým zástupcem pomůže.
Ioannis SIDEROPULOS
(Pokračování za týden)
REPROFOTO – archiv autora

Naše PRAVDA – společensko-politický týdeník.
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Redakční rada: Monika Hoření, Helena Kluzová a Ivan Cinka.
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Největší pochod za ochranu klimatu
Více než 100 000 lidí se v sobotu podle organizátorů zúčastnilo
protestního pochodu v dějišti klimatické konference OSN ve skotském městě Glasgow. Spolu
s demonstranty v dalších městech
planety žádali světové lídry, aby
dělali více pro ochranu klimatu,
uvedly agentury.
Na klimatickém summitu
COP26 jednají zástupci zhruba
dvou set států o tom, jak udržet
oteplování planety pod kritickou
hranicí 1,5 stupně Celsia ve
srovnání s předindustriální érou.
Dvoutýdenní konference končí
v pátek 12. listopadu. Ekologická aktivistka Greta Thunbergová
se k průvodu v Glasgow připojila, slibovaný projev už ale ke
shromážděným nepronesla, jak
to učinila v pátek. Slovo přenechala jiným bojovníkům za lepší
klima, především těm z řad
původního obyvatelstva.

Cvičení ve vztazích
s veřejností
V páteční řeči na demonstraci
tisíců lidí za rychlejší kroky
k ochraně klimatu, mezi nimiž

matu nejvíce postihují, zůstávají
nevyslyšeni. Účastníci protestu
v pátek volali po »systémových
změnách« a klimatické spravedlnosti, zejména pro chudší státy.
S projevem vystoupila i ugandská aktivistka Vanessa Nakateová. Prohlásila, že její země
přímo pociťuje následky změn
klimatu, lidé umírají, děti přestávají chodit do škol a lidé přicházejí o farmy.

Největší akce

Také v britské metropoli Londýně se v sobotu demonstrovalo za klimatickou spravedlnost.
FOTO – ČTK/AP

v Glasgow převažovali mladí,
Thunbergová označila klimatickou konferenci za neúspěšnou,
za »cvičení ve vztazích s veřej-

Rozezlení Poláci
V Polsku neutichají protesty proti přísným protipotratovým zákonům. I v sobotu vyšly do ulic Varšavy a dalších měst tisíce lidí.
Nedávná smrt těhotné ženy obnovila veřejnou debatu o interrupcích
v zemi.
Izabela (30) zemřela poté, co jí lékaři odmítli provést interrupci
poškozeného plodu. K jejímu úmrtí přispěl nález ústavního soudu
(ÚS) z října 2020, který prakticky postavil interrupce v Polsku mimo
zákon. Lidé se svíčkami a s transparenty Už žádná další (mrtvá žena)
prošli desítkami polských měst včetně města Pszczyna, kde zemřelá
žila. Až do nálezu ústavního soudu, kterému dominují soudci dosazení vládní stranou Právo a spravedlnost, byly přípustné potraty, když
těhotenství bylo důsledkem znásilnění či incestu, ohrožovalo život
matky, a když lékaři zjistili nezvratné a nevyléčitelné poškození
plodu. Podle ÚS ale toto poslední ustanovení odporovalo ústavě.
(čtk)

Komise pravdy o Sámech
Švédsko zřídí »komisi pravdy« s úkolem vyšetřit ústrky
a pronásledování, jejichž obětí
byla menšina Sámů od dob
kolonizace Laponska. Oznámi la to ve středu švédská vláda,
jež následuje příklad Finska.
To dospělo k témuž rozhodnutí
o týden dříve.
Komise, kterou už roky
požadují ochránci původního
obyvatelstva evropského severu, se zaměří na politiku uplatňovanou vůči Sámům z historického hlediska, uvedla
v komuniké ministryně kultury
a demokracie Amanda Lindová, do jejíž působnosti patří
i národnostní menšiny. »Jsem
velice spokojena, že se nám
konečně podařilo dospět ke
komisi pravdy. Vláda nese
odpovědnost za zvýšení povědomí o agresi, zneužívání
a rasismu, kterým Sámové
trpí,« uvedla. Komise má podle
vlády pracovat až do roku
2025.
Sámové bývají často označováni za Laponce, ale sami tento
výraz odmítají jako pejorativní.
Na severu žijí od poslední doby
ledové, věnují se hlavně tradič-

nímu chovu sobů. Jejich počet
se odhaduje na 80 000 až
100 000. Kočují po severu Norska, Švédska a Finska, v menší
míře i na území Ruska. Sámové
v minulosti čelili brutální asimilaci, nyní mají postavení
původního obyvatelstva a vlastní parlamenty. Ochránci lidských práv nicméně nadále kritizují přístup severských vlád
k otázce Sámů. »Nastal čas,
aby dějiny a skutečnosti ohledně Sámů vyšly najevo,« prohlásila Marie Perssonová, která
vede skupinu sámského parlamentu pro komisi pravdy.
Žádné výsledky oficiálního sčítání neexistují, ale odhaduje se,
že komunita Sámů ve Švédsku
čítá v současnosti mezi 20 000
až 40 000 lidmi.
Předminulý týden sousední
Finsko také zřídilo »komisi
pravdy a usmíření«, aby shromáždila poznatky ohledně
kroků finského státu vůči sámskému lidu. Nezávislá komise,
jejíchž pět členů společně jmenovala vláda a zástupci Sámů,
má začít svá slyšení v příštích
týdnech a ukončit svou práci
(čtk)
v listopadu 2023.

ností« a za »dvoutýdenní oslavu
zanechávání všeho při starém«
a poznamenala, že světoví lídři
usilují o zachování stávajícího

pořádku. »Lídři nic nedělají,«
řekla s tím, že mladí lidé nestojí
o prázdné sliby. Uvedla také, že
lidé z regionů, které změny kli-

Sobotní protestní akce byla
v Glasgow i přes deštivé počasí
zatím největší. Studenti, aktivisté a další občané vybavení
transparenty, prapory i pláštěnkami na ochranu před typicky
britským počasím se sešli brzy
odpoledne a zamířili do centra
města. V zástupu byly vidět
nápisy, které upozorňovaly na
problémy zemědělců v důsledku
změn klimatu či volaly po ochraně deštných pralesů. Obdobné
pochody se konaly i v další stovce zemí od africké Keni přes
Turecko a Francii po jihoamerickou Brazílii, Austrálii či Kanadu.
(aava, čtk)

Atentát na premiéra Iráku
Irácký premiér Mustafá Kázimí přežil pokus
o atentát, oznámila včera irácká vláda. Podle bezpečnostního zdroje byl útok veden třemi drony,
z nichž dva se podařilo sestřelit. Nálože, které nesl
třetí, vybuchly u rezidence. Útok zvyšuje napětí
v Iráku po říjnových volbách, jejichž výsledky
neuznaly milice podporované Íránem.
Informace o počtu zraněných se liší. Hovoří se
o dvou až sedmi. Kázimí, jehož sídlo leží v silně
střežené zóně Bagdádu, vyvázl bez poranění.
K útoku se nikdo nepřihlásil. Podle bezpečnostních zdrojů k rezidenci vylétly tři drony
z východního břehu řeky Tigris u mostu Republiky. Dva z nich Kázimího stráže sestřelily ve vzduchu, třetí se dostal k cíli a explodoval nad rezidencí, jež leží na západním břehu. Podle bezpečnostních zdrojů nebyla aktivována protivzdušná
obranná baterie velvyslanectví USA, jež se stejně
jako Kázimího sídlo nachází ve střežené zóně.
Premiér vyzval ke klidu a zdrženlivosti: »Jsem

v pořádku. V zájmu Iráku vyzývám všechny ke
klidu a zdrženlivosti.« Později v televizi řekl, že
»zbabělé útoky raket a dronů nebudují vlast ani
budoucnost«.

Protesty v zelené zóně
Před zelenou zónou už týdny protestují příznivci
milicí proti výsledkům voleb. Íránem podporované
strany v předčasných volbách do parlamentu utrpěly ztráty a získaly výrazně méně mandátů než
v roce 2018. Milice označují hlasování za zmanipulované a žádají přepočítání hlasů. RB OSN,
USA a další země říjnový průběh hlasování ocenily, jelikož se většinou odehrálo bez násilí a větších
technických obtíží. Jedna ze skupin Katáib Hizballáh včera vyloučila, že za útokem mohly být proíránské skupiny působící v Iráku. »Podle našich
informací nemá nikdo v Iráku zájem obětovat dron
na dům expředsedy vlády,« sdělil bezpečnostní
(čtk)
zástupce skupiny abú Alí Askarí.

Jednadvacet brazilských vědců odmítlo vysoká vyznamenání,
jež jim udělil prezident Jair Bolsonaro za vědeckou práci. Protestovali tím proti prezidentovu
rozhodnutí upřít stejné ocenění
dvěma jejich kolegům, jejichž
výzkum se vládě nelíbí.
Bolsonaro má potíže kvůli
svým názorům na koronavirus,
hrozí mu obvinění z podceňování
jeho nebezpečí a špatnému rozhodování v době epidemie. Zpochybňuje účinnost vakcín. Vědci
odmítli přijít si pro medaile, protože prezident ze seznamu vyškrtl Marcuse Lacerda a Adele Benzakenovou. První z nich je autorem studií o neúčinnosti chlorochinu v léčbě covidu. Bolsonaro
ale látku propagoval jako řešení
pandemie. Benzakenová byla
v roce 2019 odvolána z postu
šéfky oddělení ministerstva zdravotnictví pro problematiku viru
HIV a nemoci AIDS. »Ze strany
vlády jde o další projev pronásledování vědců, o strategii systematických útoků na vědu,« uvedli vědci. »Protestem vyjadřujeme
nesouhlas s ničením brazilského
univerzitního systému a vědy
i techniky obecně.« Bolsonaro
krátil i rozpočet pro vědu.

NEKLID

V

SÚDÁNU

TRVÁ
Súdánská armáda zpřísnila
bezpečnostní opatření kolem
svrženého premiéra Abdalláha
Hamduka. Armáda provedla
25. října převrat a svrhla přechodnou vládu. Hamduk je
v domácím vězení.
Vůdci puče slíbili, že bude
jmenována nová přechodná
vláda a dodržen termín voleb
v roce 2023. Rozhovory o ukončení krize jsou podle sobotních
informací zablokovány. Armáda
odmítá vrátit se na cestu demokratického předání moci, jak
bylo v plánu. Súdán měl přechodnou vládu od svržení prezidenta Umara Bašíra v roce 2019.
Byli v ní civilisté i vojsko,
v těchto dnech měla armáda
vedení předat civilistům. Odpůrci pučistů ale odmítají vrátit se
ke sdílení vlády s vojáky. Vyhlásili dvoudenní stávku, která
začala včera. Toto hnutí vyzvalo
k sestavní civilní vlády, jež zemi
přechodně povede. Stávka se
koná pod heslem Žádné vyjednávání, žádný kompromis, žádné
sdílení moci. Napětí v Súdánu
ohrožuje stabilitu celého Afrického rohu. Včera policie slzným
plynem rozehnala demonstraci
před ministerstvem školství, kam
učitelé přišli vyjádřit nesouhlas
s pučem a postupem armády.

OBROVSKÝ

ODPAD
PO ZÁPLAVÁCH

Několik tisíc členů KS Ruska (KPRF) a jejich příznivců se včera sešlo na Rudém náměstí
v Moskvě u mauzolea V. I. Lenina, aby si v čele s lídrem KPRF Gennadijem Zjuganovem
(na snímku uprostřed) připomněli 104. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. FOTO – ČTK/AP

Izrael. Další příkoří vůči Palestincům
Izraelský premiér Naftali Bennett i ministr zahraničí
Jair Lapid shodně a důrazně odmítli záměr USA opět
v Jeruzalémě otevřít generální konzulát, který by byl
určen Palestincům. Úřad zrušila a jeho agendu začlenila
pod velvyslanectví USA v roce 2019 minulá administrativa USA, jež také provokativně velvyslanectví přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma. Palestinská samospráva
Bennettovu vládu za její názor kritizovala.
Většina zemí má stále své zastupitelské úřady v Tel
Avivu. Zrušení konzulátu přispělo ke zhoršení americkopalestinských vztahů. Současná administrativa amerického prezidenta Joea Bidena chce úřad znovu otevřít, zatím
ale není zřejmé, kdy k tomu dojde. Washington rovněž
přiznal, že k takovému kroku bude potřebovat souhlas
Izraele. Bennett a Lapid v sobotu večer shodně tuto možnost odmítli. »Pokud chtějí Američané otevřít konzulát
v palestinském Ramalláhu, nemáme s tím problém. Svrchovanost v Jeruzalémě ale náleží pouze Izraeli,« prohlásil šéf izraelské diplomacie. »V Jeruzalémě není

VĚDCI ODMÍTLI
BOLSONARA

místo pro americký konzulát, který by poskytoval služby
Palestincům. Říkáme to v klidu, bez dramatu a důsledně
a já doufám, že je to pochopeno. Jeruzalém je hlavní
město pouze Izraele,« řekl nabubřele Bennett. Jenže
Izrael Východní Jeruzalém, který chtějí Palestinci považují za své hlavní město, anektoval v rozporu s mezinárodním právem.

Tel Aviv je okupant
Palestinské ministerstvo zahraničí ve včerejším prohlášení uvedlo, že považuje znovuotevření konzulátu za
součást mezinárodního úsilí ukončit letitou izraelskou
okupaci palestinských území. »Východní Jeruzalém je
neoddělitelnou součástí okupovaného palestinského
území a je hlavním městem Palestiny. Izrael je okupant
a nemá právo vetovat rozhodnutí USA,« uvedlo ministerstvo. Izraelská média připomínají, že po nedávném
prosazení rozpočtu na letošní a příští rok se vláda cítí stabilnější a politici budou ochotnější řešit politicky citlivěj-

ší záležitosti. »To není otázka politiky, je to principiální
nesouhlas Izraele s otevřením amerického konzulátu
v Jeruzalémě. USA zde mají velvyslanectví,« uvedl
podle ČTK Lapid.

I palestinská metropole
List The Jerusalem Post napsal, že i Washington čekal
na výsledek hlasování o rozpočtu v Izraeli, než obnoví
tlak na otevření konzulátu. Neshoda v této otázce stejně
jako v kauze výstavby v židovských osadách na palestinském Západním břehu Jordánu může podle listu vytvořit
nové napětí mezi USA a Izraelem.
Spory kolem Jeruzaléma patří k největším problémům
izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael východ města,
obývaný stále hlavně Araby, obsadil za války v roce
1967. Celé město považuje za svou metropoli, zatímco
Palestinci se nevzdávají možnosti, že východní část bude
hlavním městem jejich státu. Mírové rozhovory jsou ale
(ava)
dlouhodobě přerušeny.

Po letních záplavách, které
zpustošily části západního Německa a připravily o život bezmála 200 lidí, bylo jen v nejhůře
postiženém okrese Ahrweiler
odklizeno více než 300 000 tun
suti a odpadu. Je to množství,
které by zde za normálních okolností vznikalo 40 let.
Správa okresu Ahrweiler
(Porýní-Falc) dále uvedla, že svoz
odpadu po záplavách si vyžádal
22 000 jízd nákladních aut. Na
jedné ze skládek, kam byla navezena asi polovina odpadu z okresu, vznikla hromada několik stovek metrů dlouhá a 20 metrů
vysoká. »Pravý rozměr tragédie
je patrný, až když si uvědomíte,
že mnoho dotčených lidí bylo
nuceno vyhodit odpad i veškerý
svůj majetek,« řekl poslanec zemského sněmu za okres Ahrweiler
Horst Gies. Přívalové deště
a mohutné záplavy zasáhly v půli
července převážně spolkové země
Porýní-Falc a Severní PorýníVestfálsko. Celkově si záplavy na
západě Německa vyžádaly přes
190 životů, dalších 40 lidí zemřelo v sousední Belgii, kde voda
zaplavila jihovýchod země. Velká
voda způsobila rozsáhlé škody
i v Nizozemsku, Lucembursku či
ve Švýcarsku.

STRANA 8 l

PONDĚLÍ l 8. LISTOPADU 2021

ZE ZAHRANIČÍ

Nové manévry proti kubánské revoluci
Prohlášení Světové odborové federace (WFTU) z 28. října 2021
Hlavním problémem vývoje
Kuby v běhu dějin je nepřátelství
Spojených států amerických, které
se nesmířily s existencí socialistické revoluce v zemi, již považují za
svá humna nebo oblast vlivu. Ke
svržení kubánské vlády použily
zločinnou hospodářskou, obchodní a finanční blokádu, přímou
agresi i ideologické rozvracení.
Obyvatelé Kuby dnes zakoušejí
zvlášť těžkou situaci vzhledem ke
kombinaci blokády, pandemie
a jednostranných donucovacích
opatření, přijatých americkou vládou k nahlodávání lidové podpory
revoluce. Celé je to složeno ze lživých kampaní a z manipulací snažících se obvinit kubánskou vládu
z ekonomických potíží v době
pandemie, a USA se snaží ukázat
Kubu coby zemi zhroucenou
a v chaosu, aby vyprovokovaly
společenské nepokoje a ospravedlnily zásah zvenčí. V tomto smyslu
byla země obětí operace politického sdělení, organizované a financované v létě ze Spojených států
amerických, která selhala, protože
lidé podpořili revoluci, a Washington se snažil ukázat kubánské sociální nepokoje, ačkoli neexistují.
Dnes vládne mír a klid a instituce
fungují normálně v rámci hygienických omezení, daných současnou pandemií. Nepřátelé revoluce
se však opět snaží vyvolat problémy, a proto vyzývají k takzvanému
mírovému pochodu 15. listopadu.
Žádost o tento pochod zamítly
dvanáctého října vládní orgány
z osmi provincií poté, co zvážily
povahu údajné demonstrace jako
nezákonnou.

Zákon a povinnosti
státního zástupce
Nejvyšší státní zastupitelství
Kubánské republiky varovalo před
právními důsledky provedení
pochodu a jasně uvedlo, že pokud
by rozhodnutí orgánů místní
samosprávy nebylo dodrženo,
občané by se dopustili zločinů
neposlušnosti,
nezákonných
demonstrací, podněcování ke spáchání trestného činu nebo jiných

kolektivní bezpečností, všeobecným blahem, dodržováním veřejného pořádku, ústavy a zákonů«.
Článek 4 Magna Charty definuje, že »socialistický systém
schválený touto ústavou je neodvolatelný«, a proto jsou jakékoli
kroky podniknuté proti němu
protiprávní.
Ústava republiky byla široce
diskutována a schválena v referendu 86,85 procenta voličů, drtivou většinou, která suverénně
a svobodně zvolila socialistický
systém, jeho neodvolatelnost
a právo bojovat všemi prostředky
proti každému, kdo se pokusí
svrhnout zavedený politický, společenský a ekonomický řád.
Proti ostatním právům, zárukám a zásadním postulátům
samotné Ústavy nelze uplatnit
žádné ústavní právo.

Červencový provládní pochod v Havaně. I v těch dnech se USA snažily na Kubě rozvrátit socialistický systém.
trestných činů stanovených a sankcionovaných v současné trestněprávní legislativě. Postup státního
zastupitelství vychází z článku 156
Ústavy, který tomuto orgánu připisuje mimo jiné úkol zajistit přísné
dodržování Magny Charty, zákonů
a dalších právních ustanovení
občany. Kromě toho Zákon 83
zmocňuje státního zástupce
vyslechnout, varovat, učinit prohlášení a provést jakýkoli jiný druh
náležité péče, která může být
nezbytná. Předpokládá také účel
zachování práv a zájmů státních
orgánů, institucí a agentur; kromě
toho podporovat a přispívat ke
konfrontaci a k předcházení trestné
činnosti, asociálnímu chování
a posilování vědomého dodržování
právních norem u občanů.

Zaplacení rozvraceči
Na veřejnost se dostaly zdrcující argumenty vysvětlující anexionalistickou (snaha o připojení
Kuby k USA formou anexe;
pozn. překl.) povahu údajného
pochodu, prosazovaného lidmi
financovanými ze zahraničí, kteří
se maskováni za falešnost proklamovaného pacifismu snaží vyvolat chaos a vyvolat destabilizaci

země v rámci strategie »změny
režimu« založené na vzorcích
známého měkkého puče, vyzkoušeného v jiných státech. »Nadšený« doprovod, který organizátoři
měli, vedou kontrarevoluční
vůdci takzvané Rady pro demokratický přechod Kuby, podvratné
platformy, jejíž členové otevřeně
přiznali, že získávají finanční prostředky od Národní nadace pro
demokracii (NED) s dlouhou historií proti Kubě.
Kromě toho podpora, které se
žoldnéřské šarvátce dostalo od
amerických zákonodárců, politických činitelů protikubánské mafie
a sdělovacích prostředků, kteří
podporují akce proti revoluci, je
veřejná a nechvalně známá. Všimněte si, že mezi nejzuřivější stoupence provokace patří američtí
kongresmani Marco Rubio, Mario
Díaz-Balart a María Elvira Salazarová, terorista Gutiérrez Boronat,
nechvalně proslulá Kubánská americká národní nadace a frustrovaní
útočníci Brigády 2506, poražení na
Girónu. Tváří v tvář tak zlým
záměrům provokatérů je ústava
republiky velmi jasná, pokud jde
o její zásady, které nikomu nedávají právo jednat ve prospěch zájmů

cizí mocnosti nebo ohrožovat stabilitu občanů; proto je připojení se
k projektu anexe protiústavní,
nelegitimní a nemorální.

Americké vyhrožování
Juan González, hlavní poradce
amerického prezidenta Joe Bidena
pro Latinskou Ameriku v rozhovoru pro agenturu EFE poté, co
generální prokurátor Kubánské
republiky informoval o právních
důsledcích setrvání v pochodu,
který úřady považují za nezákonný, se vyjádřil, že Spojené státy
americké budou reagovat, případně sankcemi, pokud usoudí podle kánonů vlády této země - že
došlo k porušení základního principu práva obyvatel Ostrova nebo
ke stíhání organizátorů provokativního pochodu.
Carlos Fernández de Cossío,
generální ředitel sekce pro Spojené státy kubánského Ministerstva
zahraničních věcí (MINREX),
upřesnil, že je těžké, aby ještě
někdo pochyboval o tom, kdo stojí
za fraškou pochodu, a dodal, že je
nesmírně obtížné, aby si někdo
myslel, že vláda, která je respektována, by dovolila tak destabilizující provokaci cizí mocnosti.
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Základní prvky
ke zvážení:
Kubánská revoluce, vytvořená
v historických bojích našeho lidu
a ukovaná tváří v tvář imperiálnímu nepřátelství, si zasloužila
právo na existenci a obranu.
Je protiústavní a protiprávní
pořádat pochod, jehož pořadatelé
mají zjevný záměr prosazovat
změnu politického systému na
Kubě.
Oznámený pochod představuje
pro Kubu provokaci v rámci strategie »změny režimu«, která byla
vyzkoušena v jiných zemích.
Zastánci tohoto kontrarevolučního pochodu a jeho politických
projekcí se řídí podvratným plánem vlády USA, která financuje
akce proti kubánskému lidu
a pokouší se destabilizovat zemi.
Tato provokace si od svého
oznámení získala veřejnou podporu amerických zákonodárců, politických činitelů a sdělovacích prostředků, jež podporují destabilizaci na Kubě a nabádají k vojenské
intervenci.
Článek 45 naší Magna Charty
uvádí, že »výkon práv jednotlivců
je omezen pouze právy ostatních,

Příslušné články
Ústavy:
Článek 4 - Obrana socialistické
vlasti je největší ctí a nejvyšší
povinností každého Kubánce.
Zrada vlasti je nejzávažnějším
zločinem, a kdokoli se jí dopustí,
je vystaven nejkrutějším sankcím.
Socialistický systém schválený
touto Ústavou je nezrušitelný.
Občané mají právo bojovat
všemi prostředky, včetně ozbrojeného boje, není-li jiného východiska, proti komukoliv, kdo se
pokusí svrhnout politický, společenský a ekonomický řád nastolený touto Ústavou.
Článek 45 - Výkon práv jednotlivců je omezen pouze právy
ostatních, kolektivní bezpečností,
všeobecným blahem, dodržováním veřejného pořádku, Ústavy
a zákonů.
Článek 56 - Práva na shromažďování, demonstrace a sdružování k zákonným a mírovým účelům jsou uznána státem za předpokladu, že jsou vykonávána
s ohledem na veřejný pořádek
a v souladu se zásadami stanovenými zákonem.
Překlad Vladimír SEDLÁČEK
(Mezititulky redakce)

Španělský premiér odmítl zotročování žen
Španělský premiér Pedro Sánchez (na snímku) slíbil, že v zemi
zruší prostituci. Tento svůj záměr uvedl při závěrečném projevu na
říjnovém sjezdu španělské socialistické strany (PSOE) a informovala o něm místní média. Podle politika prostituce ženy zotročuje.
Nyní není v zemi nabízení sexuálních služeb zakázáno. Zákon
trestá jen kuplířství. Podle Organizace spojených národů (OSN) je
Španělsko jednou ze zemí světa, kde se prostituci daří nejvíce.
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Sjezd socialistů už předtím
schválil požadavek, aby strana
předložila návrh zákona, který
prostituci zakáže. Norma by
měla trestat klienty prostitutek
a chránit oběti zneužívání a kuplířství. Podle stanice TVE má
návrh na zákaz prostituce mezi
španělskými socialisty hodně
velkou podporu. Vedle stávajících vládních představitelů s ním
souhlasí například bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Podle španělských sdělovacích prostředků ale
není zřejmé, jak by se k návrhu
postavila menší vládní formace
Unidas Podemos, ve které zákaz
prostituce tak velkou podporu
jako mezi členy PSOE nemá.

Zákaz prostituce byl ve Španělsku zrušen v roce 1995 a od té
doby tato činnost nepodléhá
zvláštní právní regulaci. Podle
zpravodajské stanice BBC nabízí sex za peníze ve Španělsku na
300 000 žen. OSN v roce 2016
odhadla, že prostituce v této
jihoevropské zemi vyprodukovala příjmy v hodnotě 3,7 miliardy
eur (zhruba 94 miliard korun).
Podle předchozích odhadů Organizace spojených národů bylo
Španělsko společně s Thajskem
a Portorikem označeno za jednu
ze zemí světa, kde se prostituci
daří nejvíce. Na základě průzkumu z roku 2009 si za sex ve Španělsku zaplatil každý třetí muž.
(čtk)

Špatně vypočítané emise skleníkových plynů
V el k é te c h n o l o g i ck é f i r m y č as t o
p o d h o d n o c u j í či š p a tn ě v y p o čí t á v aj í em i s e s k l en ík o v ý ch p l yn ů ,
k t er é v y t v á ř ej í p ř í m o i n e p ř ím o
jejich aktiv ity. P oukázala na to
s t u d i e , j i ž z v e ř ej n i l i v ěd c i z Tec h n i ck é u n i v e r z it y v M n ic h o v ě n a
w e b u č as o p i s u N a t u r e C o m m u n i ca t io n s .
Podle expertů se statistiky firem
někdy liší i v závislosti na publiku,
kterému jsou určeny. Vzhledem
k odlišným postupům výpočtu jsou

navíc hodnoty jednotlivých firem
těžko srovnatelné.
Badatelé vzali v potaz emise z vlastních aktivit firem, z využitých energií
a také z aktivit v dodavatelských
a nákupních řetězcích. To podle jejich
mínění vypovídá o celkové uhlíkové
stopě dané firmy. Navíc jsou tak znemožněna jistá »optická vylepšení«
skrze vyčlenění některých aktivit s větší
ekologickou zátěží mimo společnost. Ve
svém výzkumu se vědci zaměřili na
skupinu padesáti šesti velkých techno-

logických společností, mezi kterými
byly největší firmy v oboru, jako jsou
Microsoft, IBM či Alphabet.

Firmy chybují často

hodnocení služebních cest či při nákupu
zboží a služeb. Zhruba dvě pětiny firem
neinformovaly o své uhlíkové stopě
konzistentně a hodnoty se v jednotlivých dostupných zdrojích lišily.

Ukázalo se, že firmy v hodnocení
uhlíkové stopy svých dodavatelů či
zákazníků chybují často. V roce 2019
přes polovinu technologických firem
nezahrnulo do své uhlíkové stopy
všechny aktivity v dodavatelských či
nákupních řetězcích. Nepřesnosti jsou
podle zjištění vědců velice časté také při

Po vyloučení vlivu všech chyb
a nepřesností se uhlíková stopa zkoumaných firem více než zdvojnásobila.
Firmy za rok 2019 uváděly emise v celkové výši 360 megatun oxidu uhličitého, vědci číslo navýšili o 391 megatun -

Dvojnásobná stopa

na 751 megatun oxidu uhličitého. Pro
srovnání: roční emise oxidu uhličitého
České republiky se pohybují kolem 100
megatun oxidu uhličitého. Míra nepřesnosti byla o něco vyšší mezi společnostmi, které vyrábějí hardware a vybavení
než u těch, které vyrábějí software.
Badatelé z mnichovské vysoké školy
doporučují zavést jednotné a transparentní metody výpočtu uhlíkové stopy,
aby výsledky jednotlivých firem byly
věrohodné a vzájemně srovnatelné.
(ava, čtk)
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České sklo žije!
…hlásá velkoformátový poutač na kraji Nového Boru, severočeské Mekky našich mistrů křehkého umění. Žije i navzdory
nesmyslným a české skláře silně poškozujícím americkým zákazům dovozu do Íránu a řady zemí bývalého Sovětského svazu,
tradičních odběratelů našeho skla. Většina špičkových českých
společností, vyrábějících ručně umělecké kousky všeho druhu,
s takříkajíc odřeným krkem a velkými ztrátami, však přežila i
téměř dva roky trvající ekonomické potíže, plynoucí z pandemie
koronaviru. Zajímá nás, jak se s touto dramatickou situací
vyrovnal kupříkladu daleko za hranicemi České republiky
známý novoborský brusič skla a designér Aleš Zvěřina.

Vítejte ve studiu
AZ-Design
Za Českou Lípou se otevírá
nádherný pohled na líbezný kraj
a vrcholy příhraničních hor.
Moře lesů připomíná, že skláři
byli odjakživa závislí na topení
a ohni. Zkraje města míjíme světově známé sklárny společností
Crystalex, Ajeto, Lasvit. Ve středu kruhového objezdu nás zdraví monumentální skleněný
panák, dílo legendárního Bořka
Šípka a jeho spolupracovníka
Jiřího Pačinka. Do unikátního
sklářského muzea, které bylo
zásluhou tehdejšího Odborového
svazu sklářského dělnictva, za
významné podpory města,
otevřeno již roku 1893, pak
turisty láká zdejší Městské
informační centrum. Míjíme
autobusové nádraží a na
třídě nesoucí jméno sklářského guru Bedřicha Egermanna číslo 322, brzdíme
u tovární budovy Studia AZDesign. Logo firmy doplňují
informace:
»Exclusive
glass…Handmade…Since
1997«.
V první řadě je třeba říci, že
přívlastky v překladu, tedy
»vynikající sklo« a »ručně vyráběné« jsou zde více než na svém
místě. Aleš Zvěřina se ve svém
studiu orientuje na kvalitní
řemeslné umění a dává přednost
dílům, která mají hloubku. Pod
značkou AZ-Design se ukrývá
autorská a návrhářská práce,
kompletní realizace od návrhu
až po finální výrobek. Tato špičková manufaktura provádí vysoce kvalitní opracování skla do
interiéru, exteriéru i pro kulturní, sportovní a jiné akce. Vyrábí
plastiky, trofejové a upomínkové předměty, s použitím řady
technik: broušení hranařské
i kuličské, foukání, pískování,
řezání diamantovou pilou, zavrtávání, pískování povrchové
i reliéfní, lepení skla, leštění
i malování – zlatem nebo platinou. Jsou též k dispozici kresby
malováním i modelováním,
v neposlední řadě též zdobení
smaltem. Jednodušší by snad
bylo říci, co se v AZ-Designu
nedělá. Rozhodně ne aušusy
a druhé kategorie kvality…

Pětadvacet let na trhu
Nebo také třeba čtvrt století?
Nehrajme si však se slovíčky.
Tak i onak je to pěkný kus produktivního života a práce na
budování úspěšné společné
firmy, v tomto případě manželů
Zlaty a Aleše Zvěřinových. Ona
zručná a talentovaná malířka

nejen obrazů na plátno, ale hlavně skla, on vizionář, špičkový
glasscutter a designér, i skvělý
manažer. Bez těchto schopností
by to rozhodně nešlo. Nezapomeňme ale ani na ochotu pracovat od »nevidím do nevidím«,
v případě potřeby škrtnou víkendy či svátky, schopnost obětovat
kus osobního života či nebát se
zdravého risku. Toho bylo potřeba pěkný kus, zvláště v poslední
době, kdy manželé Zvěřinovi
kupříkladu museli prodat
vlastní dům,
aby udrželi

firmu
bez zakázek
na nohou. Doslova
s krvácejícím srdcem museli též
ze stovky pracovníků propustit
více než dvě třetiny, neboť neměli na mzdy a sociální pojištění
všech. Při vzpomínce na těžká
rozhodování se mimoděk vezmou za ruce, každý by to neudělal, každý by to nezvládl. Ale
nepředbíhejme…

Udržení a rozvoj
tradice českého skla
Aleš Zvěřina je ročník 1977,
rodák z České Lípy. V roce 1991
nastoupil na Střední odborné
učiliště v Novém Boru, se zaměřením na broušení, vybrušování
a design ve skle pod vedením
dílenského mistra Dvořáka,
který mu skutečně předal všechny své životní zkušenosti, vědomosti i ty nejtajnější fígle, jak
být nejlepší. A nyní se za svého
studenta rozhodně stydět nemusí. Po vyučení sbíral praktické
zkušenosti v několika sklárnách
včetně Crystalexu v Novém
Boru. Po změně politického
systému se plány nabitý Zvěřina
staví na vlastní nohy, a zakládá
své studio, kde postupně realizuje své sny, umělecké nápady
a uměleckou řemeslnou zručnost. Děje se tak v prostorách
bývalého strojírenského objektu,
který v současnosti, po několika

letech rozsáhlé rekonstrukce za
plného provozu, bude dalším
sklářským magnetem Nového
Boru. V současné době se blíží
otevření galerie, dalšího návrhářského studia i výstavní vzorkovna a firemní prodejna. Aleš Zvěřina se tak snaží o udržení a rozvoj tradice českého skla. V rámci
netradičních výletů za poznáním
a propagace výroby je přístupný
turistům v rámci exkurze a prohlídky při tvorbě zdejší křehké
krásy.

Když se snoubí krása
s řemeslem
Jsme tedy v kolébce našeho
sklářství na severu Čech,
v Novém Boru, příznačně na
ulici Bedřicha Egermanna
v nedávno zrekonstruované
budově AZ-Design. Je vidět, že
Zvěřinovi za koronavirové krize
nezaháleli, rekonstruované interiéry září novotou.
Jako první

z návštěvníků
využíváme možnost
exkurze pro veřejnost a s novinářským blokem v ruce postupně nahlížíme jak do provozu, tak
i galerie a vzorkovny, včetně
prodejny skla. Nahlížíme do provozů brusíren, balení a expedičních prostor, unikátní je kupříkladu kompletace velkých kusů
včetně samotného lepení. Laik
se diví - dnes jsou lepidla už tak
kvalitní, že udrží pohromadě

Sehraný manželský, umělecký i podnikatelský pár, jakých není mnoho – Zlata a Aleš Zvěřinovi
obrovské vázy, jež člověk sám
sotva udrží. Po komentované
prohlídce výrobních dílen od
prvního až do poslední kroku na
zušlechtění daného předmětu,
míříme do galerie se vzorky.
Průvodci jsou jedineční – lepší
bychom si nemohli přát.
U zcela nově pojaté a přestavěné vzorkovny, plné vzdušných
bílých výkladů nás Aleš Zvěřina
ujišťuje: »Víme velmi dobře,
jak je ukázka nabídky naší
produkce důležitá, vždyť se
často náš zákazník na místě
rozhoduje o nákupech velkého množství a druhů právě
tady.«
A je co vystavovat. Oba
vědí, že přežít v tomto světě
napodobenin a levného užitkového skla z dovozu znamená být
originální - a exportovat. Neusnout na vavřínech. Aleš Zvěřina na nich rozhodně nespí, ale
neúnavně sbírá vavříny a trofeje
jednu za druhou. Zlata Zvěřinová je nejenom zručná a špičková
malířka skla, ale také kreativní
návrhářka. Nic ji nezaskočí
a s manželem tvoří výraznou
kumštýřskou dvojici, o které je
slyšet na nejednom sklářském
sympoziu a veletrhu u nás
i v zahraničí.
Jejich majstrštykem je kupříkladu trumf ze Sklářského sympozia ve Světlé nad Sázavou
v roce 2019. Jedná se o nádherný broušený tvar z českého
křišťálu. Nejenom laik se diví
hře světel, kterou jemné
a originální broušení rozehrává na čiročirém křišťálovém
povrchu. Vítězný kus, který
obdivujeme, nazval autor
Aleš Zvěřina Krupobití
(Hailstorm), a divíme se, že
ho unese, jak je velký. Proč
krupobití? Křišťálový objekt
je totiž posetý »kroupami« –
stříbrnými koulemi, umně
vsazenými do vybroušeného
křišťálu, jež se zrcadlí jemně
vyrytými hranami.
Výstavní vitríny jsou plné
jedinečných
uměleckých
výtvorů manželů Zvěřinových. Co kus, to originál. Od
velkých skleněných globusů
paní Zlaty až po tzv. hranové
sklo různých pastelových
odstínů, včetně nejrůznějších
skleniček i masivních váz.
Vedle nich jsou zde vystave-

ny obrovské a nádherně zlacené
a zdobené amfory. Ty se stávají
ozdobou asijských příbytků, ale
i mnozí zámožní klienti z Evropy i zámoří dnes tomuto vkusu
podléhají.
Řada krásných, designově
ztvárněných kusů zdobí podpisy
známých umělců. Mezi nimi
jmenujme světoznámou oděvní
magnátku Blanku Matragi, ale

Zlé časy - povolí?

Není to tak dávno, co byl Aleš
Zvěřina se svým studiem oficiálním distributorem mj. pro
Kazachstán, Ázerbajdžán či
Uzbekistán, Indii, Turecko a Írán.
Pak přišly velké komplikace, způsobené sankcemi USA, o nichž
rozhodovala administrativa prezidenta Trumpa v roce 2018.
»Do Íránu jsme do té
doby expedovali naše
skleněné produkty celých patnáct let,« vysvětluje Aleš Zvěřina. »Americké sankce i proti
evropským společnostem
s Íránem obchodujícím
nám způsobily doslova
existenční problémy.
Došlo k úplné paralýze
exportu a následoval zánik mnohaletých
obchodních vazeb mezi
ČR a Íránskou republikou. Nás to srazilo do
kolen a museli jsme radikálně zmenšit naší sklářskou firmu a celkovou
výrobu o 70 procent.«
Další rána pod pás se
jmenovala COVID-19
Jedním z majstrštyků novoborského a přinesla další útlum
sklářského studia AZ Design byla výroby, nemožnost vycei váza pro Vladimira Putina, k jeho stování za zákazníky
a podobně.
62. narozeninám.
»Dělali jsme takříkajíc
také například holandskou na zakázku. Naším velkým štěsvýtvarnici rovněž světového tím je, že nám zbyli dva obchodvěhlasu Barbaru Nanning, spo- ní partneři z Dálného Východu
lupráci s níž Aleš Zvěřina a Orientu, kteří obchodují přímo
obzvlášť považuje za velmi od nás, z ČR, a není třeba za
inspirující.
nimi jezdit daleko za hranice
Mezi vystavenými kusy pro dohadovat kontrakty. Ti nás takexport vidíme ale i typické sou- říkajíc udrželi nad vodou. Ale
pravy, určené pro naše domác- celé dny jsem vysedával u brusu
nosti. Zlacené, s vysokým smal- osobně a dělal za propuštěné
tem i jinak zdobené. Kupříkladu zaměstnance o sto šest…«
na soupravu Romantika, má
»Alespoň jsme měli více času
velmi dlouhá léta firma Zvěřino- na dokončení rekonstrukce
vých též licenci. Doplňuje ji budovy…« doplňuje manžela
však o mnoho nových řad paní Zlata.
a prvků, přičemž nezapomíná na
»Tu jsme, jak doufám, proměnálady paní módy a měnící se nili ve sklářský svatostánek, což
vkus. Řada vystavených exponá- jistě ocení nejenom spolupracutů připomíná časy, kdy Zvěřino- jící firmy, ale především turisté,
vi pravidelně vyráželi na veletr- zajímající se o tak nádhernou
hy a světová turné, kde sbírali práci, jakou výroba skla je…«,
řady cen a prestižních ocenění, končí naše setkání s optimisticať již to byl kupříkladu veletrh kým úsměvem Aleš Zvěřina.
Ambiente ve Frankfurtu, v Číně,
Ivan ČERNÝ
Iráku či dalších zemích. Tomu
z připravované knihy
ale poslední dva roky odzvoniZa mistry křehké krásy
lo…
FOTO - Milena MĚSTECKÁ

Knihovna skr ýv á poklad

Budova čp. 370 s nádherně členěnou lázeňskou architekturou
v historizujícím slohu a s výraznou věží byla původně vila
Turba, postavená roku 1903 městským lékařem MUDr. Hansem
FOTO – marlazne.cz
Turbou, pozdějším starostou města.

Málokdo ví, že knihovna Mariánských Lázní má balneologic kou sbírku publikací, která obsahuje monografie, odborné časopisy a výzkumné zprávy (dohromady cca 6000 svazků knih)
z oblasti lázeňství, balneologie, balneoterapie a příbuzných
lékařských oborů.
Oddělení balneologické knihovny není běžně přístupné, žádané knihy je potřeba si vyhledat v on-line katalogu knihovny,
objednat a poté si je vyzvednout v oddělení pro dospělé čtenáře
nebo ve studovně. Jak upozornila ředitelka knihovny, Mgr. Taťá na Baťková, tuto literaturu si často objednávají studenti lékařské
fakulty, lékaři nebo zaměstnanci Institutu lázeňství a balneologie.
Mezi klenoty sbírky patří publikace z konce 18. století tištěné
švabachem. Čtenáři tu najdou i publikace třeba od Johanna Josefa Nehra, českého klášterního lékaře a zakladatele Mariánských
Lázní jako lázeňského města, nebo zajímavé dílo od Karla
Josepha Heidlera Edlera von Heilborna, který studoval nejen
prameny, ale také slatinu a plyn a možnosti jejich užití. V publi-

kaci od Enocha Heinricha Kische (balneolog, gynekolog a vysokoškolský pedagog, který pocházel z významné pražské německo-židovské rodiny a v Mariánských Lázních pracoval od roku
1863) pak najdete popis vlivu zdejších pramenů na srdce a cévy.
Všechny tyto zajímavé knihy včetně sbírky starých průvodců
Mariánskými Lázněmi bude možné zhlédnout na výstavě v knihovně v příštím roce, která bude otevřena při příležitosti zahájení lázeňské sezony.
Jak dále připomněla ředitelka knihovny, po roce 1945 dostala
vila jméno Osvětová beseda a byla zde umístěna nejen knihovna, ale i depozitář mariánskolázeňského muzea, neboť se uvažovalo o tom, že dům bude sloužit i jako muzeum. Od 7. 3. 1946
je zde Městská knihovna. Najdeme zde balneologickou knihovnu, studovnu, čítárnu, oddělení pro děti a mládež a oddělení pro
dospělé. V knihovně pravidelně probíhají tematické přednášky,
besedy a akce pro děti. Knihovna nabízí také cizojazyčné knihy
(za)
pro lázeňské hosty a půjčuje čtečky knih.
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SERVIS

05.59 Studio 6.Ranní infoservis ČT 09.00 Z pamětí Sherlocka Holmese. Rudý kruh. Britský seriál
(1994) 09.50 168 hodin. Události týdne 10.25
Osada (10/13). Rodinný komediální seriál 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance XI ...kolem dokola
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,
Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doma je doma. Z cyklu Bakaláři 1998
14.20 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN.
Smrt talentovaného ševce.
Přepis detektivního románu
Václava Erbena (1982)
15.45 Na krok od nebe III. Daleká volání.
Italský detektivní seriál (2015)
16.45 Cestománie. Řecko - Kyklády: Rodiště bohů
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ...kolem dokola
20.15 Rapl II (10/13). Ahoy Sázavo.
Detektivní seriál s Hynkem Čermákem
21.20 Reportéři ČT. Kauzy a reportáže
22.00 Krotitelé dluhů - Ondřej Koudela.
Odborníci na finanční gramotnost
ukáží, jak ze situace ven
22.29 Výsledky losování Šťastných 10 a Extra renty
22.30 Miroslav Krobot – 70 let: Kvarteto.
Černá komedie Miroslava Krobota
00.00 AZ-kvíz 00.35 Základem je obchod 01.00
Staročeská bašta 01.25 Z metropole, Týden
v regionech 01.55 Kalendárium 02.10 Sváteční
slovo 02.15 Dobré ráno 04.45 Pečení na neděli
05.15 Černé ovce 05.30 Události v regionech

05.59 Dobré ráno 08.30 Sto divů světa II (8/13)
09.25 Fascinující setkání se zvířaty: Extrémní
prostředí 10.20 Šílený svět studené války: Další
fáze zbrojení 11.15 Babylon 11.45 Afrikou
letem světem: Duch Ubuntu (2/6)
12.35 Klíč. Magazín
13.05 Jižní Pacifik: Oceán ostrovů. Cyklus BBC
13.55 Cesty víry: Sám ve městě
14.25 Krásná místa Kambodže.
Francouzský dokument
15.15 Boeing 777: Generální oprava.
Francouzský dokument
16.15 Dobrodružství vědy a techniky
16.45 Letecké katastrofy: Staré návyky.
Kanadské dokumentární rekonstrukce
17.30 Bedekr VII.: Toruň a Bydhošť
18.00 Poslední hodiny první světové války.
Dokument BBC
18.50 Kostarika - bohatství tropického lesa (1/2).
Slovinský dvoudílný dokument
19.15 Co Čech, to chovatel (2/8)
19.25 Československý filmový týdeník 1971
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Mýty a fakta historie.
Nejzajímavější divy starověku (10/10).
Americký dokumentární cyklus
20.50 Hitlerův kruh zla: Začátek konce (9/10).
Rok 1944. Německý dokumentární cyklus
21.45 Velikáni filmu: Tilda Swintonová.
Oslněni sluncem. Italsko-francouzský
remake filmu Bazén (1969) (2015)
23.50 Americká idyla.
Ewan McGregor a Jennifer Connellyová
v hlavních rolích amerického snímku (2016)
01.35 Queer: Sex, beat a video 02.00 Historie.cs
02.55 Křesťanský magazín 03.20 Rodinné křižovatky: Naše rodina a jiná zvířena 03.50 Notes 04.30
Legendy záchranářství: Pohromy 05.00 Industrie

l

05.55 Snídaně s Novou 08.35 Novashopping
08.50 Ulice (4145). Český seriál (2021) 09.50
Specialisté (51). Plný plyn. Český kriminální
seriál (2018) 10.55 Na lovu. Televizní kvíz
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12.35 Gympl s (r)učením omezeným (35).
Ztráty. Seriál ze školního prostředí (2013)
13.50 Love Island (43). Reality show
14.55 Kriminálka Miami III. Nezákonně.
Americký seriál (2004)
15.55 Kriminálka Miami III. Pekelná noc.
Americký seriál (2004)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17.30 Na lovu. Světově úspěšný televizní kvíz
18.25 Ulice (4146). Český seriál (2020)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (146). Osamělý muž.
Penzionovaný chirurg, vdovec, je
zastřelen ve své vile při vloupání. Stopy
navedou Specialisty k mladému bezdomovci s bohatým trestním rejstříkem.
Nový český kriminální seriál (2021)
21.25 Specialisté (52). Tajnosti a lži. Autodopravce Staněk je zavražděn a kamion
s nákladem ukraden. Pátrání zavede
Specialisty do kulturně a jazykově komplikovaného prostředí vietnamské
komunity. Jsou motivem vraždy rasové
předsudky, nebo pašování cigaret?
Český kriminální seriál (2018)
22.30 Policie Chicago III (1). Život je prchavý.
Americký krimi seriál (2015/2016)
23.25 Kriminálka Miami III. Nezákonně
00.25 Kriminálka Miami III. Pekelná noc 01.20
Odložené případy VI (9) 02.05 Policie Chicago III (1).
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06.25 Primáček: Gormiti (25) 07.00 Nový den
08.15 M.A.S.H (237) 08.50 M.A.S.H (238). Americký válečný seriál (1972 – 1982) 09.20 Přešlapy
II (10). Karolína s Davidem prožívají krizi kvůli Davidově nevěře. Seriále tv Prima 10.25 Hledá se táta
a máma. Reality show 11.35 Walker,Texas Ranger
V (10). Cyklon.Americký akční seriál (1996)
12.35 Jake a tlusťoch III (25). Danny.
Slavný americký krimiseriál (1987-92)
13.35 Policie Hamburk VIII (30). Zatracená láska.
Německý kriminální seriál (2014)
14.35 Komisař Rex VIII (14).
Bestie je konečně mrtvá.
Německý kriminální seriál (2003)
15.45 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci.
Reální policisté, případy ukazující
skutečný život a volání o pomoc
17.50 Prostřeno! Pět soutěžících, pět večeří,
menu tradiční i exotická! Reality show
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Hvězdy nad hlavou (11). Sociálka.
Do Poběžovic přijíždí sociální pracovnice Budková, která chce přezkoumat
stav pana Karáska. Předseda chce její
plán zhatit. Lucie s Veselým řeší jeho
účast v zakázce koncertního domu
ve Španělsku
21.30 Tlouštíci. Moničin osud není z těch nejlehčích. S kily navíc bojuje celý život
22.35 Hledá se táta a máma
23.50 Šéfem za pár minut II.
00.25 Policie v akci 01.25 Komisař Rex VIII
(14). Bestie je konečně mrtvá 02.25 Jake
a tlusťoch III (25). Danny 03.25 Policie Hamburk
VIII (30). Zatracená láska 04.25 Jak se staví sen
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05.59 Dobré ráno 08.30 Podivuhodný svět.
Vzhůru k oblakům 08.55 Příběh betonového
čtyřverší 09.10 Pohádka pro pamětníky: O žabce
carevně (1967) 09.35 Jak se Kudla přepočítal.
Pohádka (1974) 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Rendez-vous s Gustavem Bromem 11.20 Banánové
rybičky. Talk show Haliny Pawlowské (2000)
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Folklorika: S Barunkou do Babiččina údolí
12.55 Písničky s ozvěnou. Zazpívejte si s Beskydskou muzikou a jejími hosty (2002)
13.30 Zpívá Karel Gott.
Sám uvádí své písničky a hosty (1977)
14.30 Václav Neckář a hosté.
Koncert z pražské Lucerny (2009)
15.20 Marie Rottrová – 80 let:
Divadélko pod věží. Setkání
Marie Rottrové a jejích hostů (1986)
16.10 Teta Alžběta, můj kluk a pes Pac (1/4).
Televizní seriál (1983)
16.45 Teta Alžběta, můj kluk a pes Pac (2/4).
Televizní seriál (1983)
17.15 O poklad Anežky České. Soutěž (1995)
17.55 Haló, haló! (31/85). Britský seriál (1988)
18.20 Haló, haló! (32/85). Britský seriál (1988)
18.55 Předpověď počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Šoubyznys. Zábavná revue H. Vondráčkové, J. Korna a jejich hostů (1998)
21.10 Maškarní bál aneb Hybš hraje tanga (1980)
21.50 Haló, haló! (33/85). Britský seriál (1988)
22.15 Haló, haló! (34/85). Britský seriál (1988)
22.45 Zprávy v českém znakovém jazyce
22.55 Jan Tříska – 85 let: Nespavost ve
dvou. Jana Brejchová v příběhu o hledání lásky (1969)
23.25 Podivuhodný svět. Vzhůru k oblakům
23.50 Příběh betonového čtyřverší
00.05 O poklad Anežky České 00.45 Zrezivělá
krása. Čistírna sira Williama 01.15 Po Královské
cestě s profesorem Františkem Dvořákem
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TV PROGRAMY

05.40 Jak to dopadlo!? 07.45 Klenot TV 12.45 Teleshopping Soukup shop 13.40 Tajemství Lubomíra Lipského. Jaký byl Lubomír Lipský kolega prozradí Květa Fialová, Oldřich
Vízner, Jan Hrušínský a Kryštof Hádek 14.25 Kurňa, co to je? Páni Zedníčci v akci. 15.35
Tomáš Arsov v akci 16.40 Popelka. Čtyři soutěžící se pokusí změnit z popelek v princezny za pouhé dvě hodiny a deset tisíc korun 17.40 Vaření se Soukupem. Nejlepší recepty pro snadné, zdravé a chutné vaření 18.20 Tajemství ostravských zpěváků. Hana Zagorová, Věra Špinarová, Ewa Farna a Richard Krajčo očima přátel a kolegů 19.25 MOJE
ZPRÁVY 19.55 KRIMI ZPRÁVY 20.05 VIP svět 20.10 Aréna Jaromíra Soukupa. Jaromír
Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky
televize Barrandov 21.15 Týden podle Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup s nadhledem
a přehledem komentuje aktuální události 22.00 Na ostří nože se Soukupem. Otevřená
výměna názorů bez jakýchkoliv zábran 22.30 Aréna Jaromíra Soukupa 23.35 Týden
podle Jaromíra Soukupa 00.20 Na ostří nože se Soukupem 00.55 Exkluziv Kateřiny Brožové 01.40 MOJE ZPRÁVY 02.05 Na plac! Šance pro herce z ulice 03.00 Ostříháno

ROZHLAS
RADIOŽURNÁL -– 9.06–14.00 Dopolední Radiožurnál/ reportáže, zpravodajství, ekonomické aktuality i informace z tisku 09.06–10.00 Host Lucie Výborné 12.00 Hlavní
zprávy – souhrn 12.08 Rozhovory a komentáře 14.06–15.00 Odpolední Radiožurnál
– aktuální reportáže 13.00 Zprávy 14.00 Zprávy 15.00 Zprávy 15.06-20.00 Odpolední Radiožurnál 16.00 Zprávy 17.00 Zprávy 17.06 Dvacet minut Radiožurnálu
18.00 Hlavní zprávy 18.10 Rozhovory a komentáře 19.00 Zprávy 20.00 Zprávy 20.05
Večerní Radiožurnál. Moderuje Vojtěch Bidrman 21.00 Zprávy 21.05 Host Lucie
Výborné 22.00 Zprávy 22.05 Večerní Radiožurnál 23.00 Zprávy
DVOJKA – 12.00 Zprávy 12.04 Polední sirény 13.00 Odpoledne s Dvojkou 13.17
Legendy zábavy 13.23 Odpoledne s Dvojkou 13.48 Na vidličce Romana Pauluse 13.53
Odpoledne s Dvojkou 15.40 Prstem po mapě s Petrem Horkým 16.00 Zprávy 16.04
Káva o čtvrté. Diskusní pořad 17.00 Zprávy 17.04 Příběhy z kalendáře 18.00 Zprávy
18.04 Stopy, fakta, tajemství 18.30 Srdcovky od Dvojky 19.50 Hajaja: Co si povídají
andulky (1/7). Pan učitel Badyán 20.00 Toulky českou minulostí 20.30 Jak to vidí... Petr
Just 21.00 Klub Evergreen 21.49 Hudební menu 22.00 Četba na pokračování. Alena
Mornštajnová: Listopád (1/12) 22.30 Noční Mikrofórum 23.30 Noční proud
VLTAVA – 12.00 Zprávy 12.05 Polední koncert 13.30 Povídka 14.00 Mozaika 16.30
Akcent 17.00 Zprávy 17.02 ArtCafé 18.00 Jazzový podvečer 18.30 Četba na pokračování. Karel Hynek Mácha: Cikáni (6/8) 19.00 Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou
20.00 Koncert SOČR. 22.00 Souzvuk. Leonardo da Vinci: Ó čase, polykači věcí 22.49
Nokturno s Césarem Franckem 23.00 Četba s hvězdičkou. Choderlos de Laclos:
Nebezpečné známosti (4/10) 23.30 Jazzový podvečer

HISTORIE

1656 nar. Edmund HALLEY, anglický astronom a matematik (zemř. 25. 1. 1742)
1841 nar. Jan OTTO, český knihkupec
a nakladatel (zemř. 29. 5. 1916)
1886 nar. Karel OLIVA, český lingvista
a spisovatel, autor učebnic (zemř.
12. 10. 1960)
1921 zemř. Pavol ORSZÁGH HVIEZ DOSLAV, slovenský básník, dramatik
a právník (nar. 2. 2. 1849)
1976 zemř. František PAUL, český herec,
zpěvák, režisér a libretista (nar.
28. 4. 1898)
1991 zemř. František HUSÁK, český herec
a dabér (nar. 24. 5. 1936)

Jak se Kudla přepočítal

Šoubyznys

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

l

Dnes se dožívá významného jubilea 85 let
s. Karel SOUSTRUŽNÍK, místopředseda OV KSČM Cheb.
Všechno nejlepší, poděkování za dlouhá léta aktivní práce
pro stranu, hodně dobře chráněného zdraví, vitality a osobní spokojenosti do dalších let života přeje OV KSČM v Chebu a ZO
R21148
KSČM č. 4011 Cheb.

POČASÍ
DNES bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle, na horách místy přeháňky, v polohách nad 1000 m smíšené
nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách
2 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2-6 m/s.
ZÍTRA bude většinou oblačno, místy přeháňky, v polohách nad
1100 m sněhové. Ráno místy mlhy. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční teploty 5 až 1 °C, ojediněle až -2 °C, denní
teploty 6 až 10 °C. Slabý proměnlivý vítr 1-4 m/s.
Ve středu bude polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost.
Noční teploty 2 až -2 °C, denní 7 až 11 °C, v místech s nízkou oblačností jen okolo 5 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3-7 m/s.
Za jednotlivé inzeráty odpovídá zadavatel včetně dodržení GDPR.

FOTO - archiv
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ČNB

Platné od 5. listopadu
Stát
měna
Čína
žen-min-pi
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euro
Rusko
rubl
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frank
USA
dolar
V. Británie
libra

HALÓ

množství
1 CNY
1 EUR
100 RUB
1 CHF
1 USD
1 GBP

kurz
3,426
25,275
30,839
23,935
21,936
29,547
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Tajenka ze čtvrtka zní Lužní.

RECEPT

PRO TENTO DEN

Podzimní dýňová polévka
Potřebujeme: 1 kg dýně Hokkaido, 2 cibule, 4 lžíce olivového oleje, 800 ml zeleninového vývaru, 100 ml smetany
ke šlehání, kousek zázvoru, chilli, sůl, pepř a zakysanou
smetanu.
Očištěnou dýni rozpůlíme, vydlabeme a nakrájíme na kostičky. Hokkaido nemusíme loupat. V hrnci na oleji zpěníme
najemno pokrájenou cibuli, přidáme nakrájenou dýni a společně opékáme asi 10 minut. Zalijeme vývarem a povaříme
asi 15 minut, dokud se dýně nezačne rozpadat. Pak vše rozmixujeme, přidáme smetanu, dochutíme solí, pepřem, chilli,
nastrouhaným zázvorem a společně krátce povaříme. Při
podávání přidáme kopeček zakysané smetany. Dobrou chuť!
Zaslal Václav Vomáčka, Městec Králové
(soutěžní recept č. 259/21)
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OSUDOVÉ OKAMŽIKY

Konec Osvobozeného divadla

Ano, jsme u Osvobozeného divadla, u počátku
listopadu 1938.

hezky a jak teprv bude hezky / Až
rozkvetou třešně a i švestky /
Dnes to zebe až bůh brání / Vítr
se točí / Každý se infekce chrání /
Klobouk do očí / Je to známý
nebo není / Snad to poznám
z hovoru / Jak počasí rychle mění
/ Kamaráda v bramboru / A proto
se asi musí mluvit jenom o počasí / Že nedozrály letošní švestky /
Zprávy o povětrnosti hlásí, že se
nevyčasí / Že asi sotva bude zase
hezky / Přitom ale samo sebou já
to vím / Samo sebou ale přitom
on to ví / I když jeden druhému to
nepoví / My všichni to víme / Že
se vítr zase otočí a že zažene
mraky / A že si to potom snad
povíme.«
Premiéra měla být vstupem do
nové sezony a termín premiéry se
blížil. Proto se zkoušelo »ostošest«. Na plac se měli dostat
všichni členové souboru. Hudbu
jako obvykle složil Jaroslav
Ježek, režii převzal Jindřich
Honzl a výpravu František Muzika. A herci? Vedle Voskovce
s Werichem, Vladimír Šmeral,
František Filipovský, Bohuš Záhorský, František
Černý, Jaroslav Marvan ad.

Po Mnichovu

Od Devětsilu po W+V

Dny po Mnichovu jako by proutkem změnily
Československo. Tedy jeho zbytek. Vláda ustanovená 22. září už 4.října podala demisi. V té nové,
úřednické, se objevila nová jména. Šéfoval jí sice
ještě skoro dva měsíce generál Syrový, ale už bez
ministra zahraničí, profesora
Krofty, který své odvolání předběhl demisí. Nahradil ho velvyslanec Chvalkovský, silně orientovaný na Německo. Sociální péči
od Bedřicha Horáka převzal Petr
Zenkl, zemědělství po Eduardu
Reichovi Ladislav Feierabend,
veřejné práce od generála Nosála
generál Husárek, atd.
Dne 5. října 1938 odstoupil prezident Beneš, 6. října luďáci na
společném zasedání v Žilině proklamovali autonomii. Tentýž den
ministrem pro Slovensko se stal
farář Jozef Tiso. 7. října tu už byla
slovenská autonomní vláda, jejímiž členy se stali pravicově
a nacionálně ladění Ďurčanský,
Černák, Teplanský. 9. října Tisův
kabinet zakázal činnost KSČ na
Slovensku. Také Podkarpatští
Rusové se přidali a vytvořili pod
vedením Andreje Bródyho (poté
funkci převzal Msgr. Vološin)
autonomní vládu. Činnost KSČ
v Československu byla zastavena
20. října.
Jednání s Maďary (Vídeňská arbitráž) znamenaly další ztráty území, a to včetně Košic, Trebišova,
Lučence, Komárna, Nových Zámků, Dunajské
Stredy, Petržalky. »Zpřesněné hranice« záborů
s Němci ukrojily od Česka řadu úplně českých
obcí. Hranice s Poláky už dokonce »v hodinách po
Mnichovu« znamenala ztrátu mnoha slezských
měst. Všechno se posouvalo doprava. Denní tisk
den ode dne byl víc ovládán mnichovany. Útoky na
levici a Masarykovce či Benešovce měly už rysy
fašismu. Zvlášť se, např. v útocích na Karla Čapka
a židy, angažovali básníci a spisovatelé Čep, Kostohryz, Eisner, Deml, Durych, Renč, Zahradníček,
generál Medek, profesor Domin atd. Tyto útoky,
jak známo, skončily Čapkovou smrtí. Jen málo
času zbývalo do transportů do Terezína, Osvětimi
či Treblinky, což si v té chvíli ještě málokdo uměl
představit.

Buďme struční, divadlo původně vzniklé počátkem dvacátých let 20. století jako sekce levicového Devětsilu, převzali pod dosavadním názvem
Werich a Voskovcem. To se psal rok 1929. Jejich
revue se však střídaly s avantgardními inscenacemi

»Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře.
Život plyne jak voda a smrt je jako moře.
Každý k smrti dopluje, někdo dříve a někdo později.
Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději.
Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí.
Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí.
Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění.
Láska že je náhoda a bez ní štěstí není.««
Nebo jinou píseň….
»Pravda je s námi, to si počkáte,
nikdy se nebudem
Kazimírů bát.
Pravda je s námi, však se dočkáte,
že se nakonec
my budem nejlíp smát.
Svět patří nám,
pro všechny dosti místa,
jen za to vzít a plivnout do dlaní.
Svět patří nám a
kdo je optimista,
bez řečí půjde s námi, bez ptaní.
Svůj život utrácí, kdo se bojí snad
jít s námi za práci, za mír bojovat,
protože
svět patří nám,
pro všechny dosti místa,
jen za to vzít a plivnout do dlaní.«

her, jež režíroval Honzl a vybíral Vítězslav Nezval.
Nás však zajímá W+V. A tato dvojice se v Osvobozeném představila slavnou Vest pocket revue
a dalšími a dalšími – Sever proti Jihu, Golem,
Nebe na zemi, Ostrov Dynamit, Fata morgana,
Smoking revue - a pomalu jsme u roku 1932, kdy
se Werichův a Voskovcův repertoár zpolitizoval.
To se divadlo přestěhovalo do divadelního sálu
paláce U Nováků a ke čtveřici Voskovec, Werich,
Honzl, Ježek přibyli další kmenoví tvůrci - choreograf Joe Jančík, architekt František Zelenka.
Dokonce v tomto složení natočili i své první filmy:
Pudr a benzin a Peníze, nebo život.
První vyloženě politickou hrou se však stal
jejich Julius Caesar. Protože v ní byly i repliky
týkající se Společnosti národů pokusil se ministr

Hlava proti Mihuli
Stejně tomu však bylo i s Osvobozeným divadlem. V říjnu 1938 připravovalo premiéru frašky
Johanna Nepomuka Nestroye s názvem Hlava
proti Mihuli z roku 1842. Text nijak neposunulo,
jen přibyly písně. Postavy však byly vykreslenější
a pojaty moderně. Jenže Osvobozené divadlo
nemohlo být, byť by se o to všemi silami snažilo,
apolitické, a zbavit se svého vyjádření k tomu, co
se tehdy dělo. A tak se v textu v části, kdy si Záda
a Noha, tedy Voskovec a Werich, stěžují na poměry, objevilo vyslovení naděje, že se všechno změní.
A hlavně písně. Zvláště dvě. V té o dědečku Nezmarovi se například, zpívalo: »…Náš rod ten má
kořínek / Ač nechodil jen se belhal / Přece dožil do
jara / Řek a děda nikdy nelhal / Že přežije felčara /
Jak osud jde dál v rodovém rodokmenu / Sílu teď
čerpám ze síly dědečka / Za tuto pravdu děkuju
jenom jemu / Neztratit hlavu, vše se přečká –
tečka«.
A korunu tomu nasadila píseň My všichni to
víme: »My všichni to víme / Že je hezky, bylo

František Muzika

zahraničí, tehdy Edvard Beneš, o její zákaz. Naštěstí se záměr nepodařil. Další již značně doleva
směrovaný osten byla hra Osel a stín (1933). Ta už
zcela jasně směřovala na Hitlera. Vznikla i hra
Svět za mřížemi, kterou dokonce navštívil prezident Masaryk a výkon W+V zhodnotil prý slovy:
»Hoši jsou talentovaní…«

Proti fašismu
Hra Osel a stín vyvolala protest nacistického
Německa. V promluvách osla totiž zazněl hlas
Adolfa Hitlera doprovázený hajlováním. Proto se
na představení přišel podívat ministr zahraničí
dr. Beneš. Líbilo se mu. Jen doporučil, aby přece
jen změnili název postavy a odstranili hlas nového
německého předsedy vlády. Poslechli. Ani to však
nepomohlo před doslova nájezdy fašizující pražské
německé mládeže.
Byla krize. Werich s Voskovcem pokládali za
svou povinnost i k tomu něco říct. Silně ovlivněni
levicovým myšlením vytvořili proto pod vedení
Martina Friče film Hej, rup!
Stále však zůstali věrni svému hlavnímu tématu
podobně, jako tomu bylo u Karla Čapka – odkrývání nebezpečí fašismu. Tak vznikla hra Kat a blázen, jež se také nevyhnula protestům. Slibný vývoj
narušilo nucené vystěhování z divadla U Nováků
a po krátké pauze a etapě Spoutaného divadla
návrat opět k »Novákům«. A tady odsud zaznívala
s plným nasazením varování. Připomeňme i sociálně laděná témata – Baladu z hadrů, hru inspirovanou Gorkého Na dně, Rub a líc a Těžkou Barborou
a silně protifašistický film Svět patří nám.
Vyvrcholením však byla hra Pěst na oko mající
premiéru 8. dubna 1938. Na představení zval plakát, na němž je Michelangelův David s plynovou
maskou. Režie se ujal opět Jindřich Honzl, hudbu
složil Jaroslav Ježek, architektem byl František
Muzika. Z této hry pocházejí slavné písně Komedianti jedou, Kolumbovo
vejce, Píseň o Čehonovi,
a zvláště pak Záleží na
nás. Jednalo se o dvacátou
sedmou hru Wericha
a Voskovce. Nešlo ani tak
o dějovou hru, ale o soubor scén využívajících na
historických podkladech
možnost vyhranit se proti
válce a válečnému běsnění. A právě píseň, v níž se
zpívá »žít jako lidi…
a v pravdu věřit, to přece
jen záleží na nás…«, byla
přímo hozenou rukavicí.
Ve hře hráli takoví herci,
jako byli František Filipovský, Vladimír Šmeral,
Rudolf Hrušínský, Bohuš
Záhorský, Karel Máj ad.
Tehdy měl Werich vyslovit prorocká slova o tom,
že to je poslední jejich
premiéra.

Jan Werich

Jiří Voskovec

Jaroslav Ježek

Zásah do černého
Premiéra byla připravena. V divadle v předvečer
panovalo pochopitelné vzrušení. Bylo 9. listopadu.
Pět týdnů a pár dnů po Mnichovu. Ministrem vnitra byl Jan Josef Černý, starý rakouský dvorní rada,
dvojnásobný úřednický premiér, mnohanásobný
ministr vnitra…, ano ten, který udusil v zárodku
prosincové události roku 1920. Od něho nemohli
Werich s Voskovcem očekávat žádný pardon.
Proto když někdy po poledni přišel poslíček
s úředním dopisem, divadlo snad celé zmlklo.
Když otevřeli obálku, mohli si všichni přečíst rozhodnutí o odebrání divadelní licence. Psalo se
v něm: »…po zkušenostech z minulých let jest se
obávati, že by ve Vašem divadelním podniku
docházelo opětně k závadným podmínkám od
schválených textů divadelních her, čímž by mohly
býti za nynějších poměrů vyvolány nemístné projevy a demonstrace jak v divadle samém, tak v případě i mimo ně, a tak dán podnět k ohrožování
veřejného klidu a pořádku« (citováno podle fotokopie originálu z knihy Jaromíra Farníka a Františka Cingera: Voskovec a Werich, válka s lidskou
blbostí), proto, jak se píše ve »výměru« Zemského
úřadu v Praze, je odňat souhlas s provozováním
divadla. W+V, kdyby měli možnost, mohli si přečíst i zdůvodnění, které nebylo součástí »Výměru«: »Voskovec a Werich ve svých posledních
hrách zvláště zdůrazňovali levé tendence… celým
svým souborem a směrem jsou orientováni až na
hranice komunismu a jejich náměty se většinou
obíraly zesměšňováním politiky a úřadů, nezdá se
zdejšímu úřadu za vhodné, aby v nynější době, kdy
velký národ volá po sjednocení, byla část občanstva, a zvláště mládež, vychovávána v tomto
směru« (citováno podle Wikipedie).
Druhý den, 10. listopadu 1938, dveře divadla byl
zavřena. Ostatně policie se postarala, aby náhodou
přece jen nebylo otevřeno, a její příslušníci hlídkovali nedaleko vstupu. Pro ty, kteří již předem
zakoupili lístky a nečetli denní tisk, to bylo překva-

Jindřich Honzl
pením. A možná i připomenutím toho, že Mnichov
byl jen začátek.
A soubor? Část osazenstva čekala uvnitř, snad
v slepé naději, že přece jen šlo o omyl. Druzí ani
nepřišli. Věděli, že na tom, co bylo napsáno v rozhodnutí úřadů, se už nic nemůže změnit. Dlouhá
ruka nacistického Německa již totiž, jak věděli
zasvěcení, zasahovala do všeho a nebylo síly, aby
se jí někdo postavil. A Werich, Voskovec, Ježek?
Čekala je několikaletá emigrace a cesta do neznáma. A jejich diváky? Šest let, v nichž si nikdo
Jaroslav KOJZAR
nebyl životem.
FOTO - archiv

PŘÍŠTÍ
22. listopadu
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Vyhláška o symbolech
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30 červených let třešní a ponožek
(Pokračování ze str. 1)
Pak na řadu přišla diskuse
a výměna vzpomínek. Pet er
Sc höm m e l zavzpomínal na
první setkání s Milanem Špásem, které bylo začátkem vzájemné spolupráce. Ta sahá
ještě o celé desetiletí před

lečný postup v boji za spravedlivou společnost a život
v míru. V roce 2000 na OV
KSČM v Jičíně, v braniborském Frankfurtu nad Odrou
a v roce 2001 ve slovenském
Martině došlo k setkání
s cílem založení sítě různých

tit socialistickou myšlenku.
Proto vám řeknu, co říkám
doma: ‚Vzdávat se nesmíme!‘« vyzvala.
Petr Ši můnek i dlouholetá
koordinátorka SFEL-R Marie
Kre jčová připomněli setkání
německých a českých komunistických starostů. »Bohužel
volební výsledek znamená, že
lidé velice brzy budou potřebovat pomoci. Proto zde je
nejen KSČM, ale i Die Linke.
Je zde třeba připomenout to,
co říkala naše poslankyně
Zuzka Bebarová-Rujbrová:
‚Není třeba zvedat ruce, ale
hlavu!‘ připomněl Šimůnek.
B ř e t i s l a v H o l š án a J ar m i l a
Šmídová mj. poděkovali za to,
že Die Linke. je inspirací
a všichni připomněli nutnost
omlazení. Angelika Kurowski
zavzpomínala na své začátky
v Cottbusu, Re i nha rd L oeff
zase na první setkání na
demonstraci v Německu, kde
tehdy byl »na druhé straně«, Cenné předměty připravené do aukce

FOTO – Ha ló nov in y/Zbyš ek KUPSKÝ (3)

Připomenutí Jaromíra Kohlíčka
vznik SFEL-R, které je zaměřeno na prohloubení solidární
spolupráce regionálních struktur levice v Evropské unii.
Zde je nutno připomenout,
že je to již dlouhých dvacet let,
kdy se setkali členové KSČM,
Levice – PDS – DKP, slovenské KSS a polské ZKP a na
společných fórech diskutovali
nad otázkou příhraniční spolupráce, která by umožnila spo-

levicových stran, která bude
jednotícím prvkem proti narůstajícím fašistickým tendencím a pravicovému násilí
v našich zemích.
Katharina Slanina, předsedkyně Braniborského zemského
sdružení Die Linke. a německá
mluvčí SFEL-R, řekla, že vzájemná spolupráce je důležitá
pro celou Evropu. »Ani přes
výsledky voleb nesmíme opus-

Dorty k výročí 30 let spolupráce červených třešní a červených ponožek

když hlídal dodržování pořádku.
Vyvrcholením
programu
bylo promítání dvoudílného
německého filmu 25 Jahre
grenzűbergreinfende politische Zusemmenarbeit. Přestože
byl většinou v němčině, nikomu z přítomných to nevadilo –
buď rozuměli, nebo lehce
pochopili. Přesto je zde nutné
poděkovat Dagmar Pokorové
a He l z e Ka t s c hm a nnov é za
perfektní tlumočení po celou
dobu setkání.
Po banketu s večeří následovala zábava s živou hudbou
a tancem, možná do rána, já
jako slušně vychovaný odjel
psát tento článek po 19. hodině. Nebyl jsem proto ani u při(zmk)
pravované aukce.

Desetiletí nové Hvězdárny a planetária v Brně
Deset let zahájení činnosti si
připomínají vědci i veřejnost
v revolučně přebudované Hvězdárně a planetáriu v Brně na
Kraví hoře. K datu otevření –
10. listopadu 2011 – byla jediná
svého druhu v ČR a v Evropě
šlo spočítat takové instituce na
prstech jedné ruky.
Střepy zřejmě přinášejí štěstí,
protože při úvodním představování nového přírodovědného
exploratoria novinářům a dalším hostům se v podzemní galerii utrhla spodní lišta dlouhé
zasklené vitríny s vystavenými
meteority. Fronta skleněných
tabulí v délce asi šesti metrů se
sesula k nohám podél vitrín procházejících novinářů a roztříštila se. Naštěstí nikdo nebyl zraněn.
Lidé z Kraví hory šli vždy
svojí originální cestou, počátkem 20. století se jejich organizace změnila na archaickou klubovnu »podivínů«, kteří po

nocích shromažďovali informace o dění na brněnském nebi,
aby přes den dospávali, popřípadě analyzovali získaná pozorování. Po druhé světové válce
lidé a vědci vybudovali v akci
Z první dvě observatoře a pak
i první budovu tehdejší Hvězdárny a planetária Mikuláše
Koperníka. Její projekční
systém, s projektory mnohdy
vyrobenými tzv. na koleně, byl
časem skřípajícím technologickým dinosaurem. Pracovníci
dospěli k názoru, že je nezbytné
něco udělat s budovou a později snad i s projekčním systémem
planetária. Nejprve chtěli
rekonstruovat obrazně řečeno
vesmírné divadlo a pak získat
novou velmi drahou techniku,
angažovat nové aktéry a rozjet
s nimi nový repertoár pro veřejnost.
Na sklonku r. 2008 byl schválen nejlepší návrh řešení architekta Martina Rudiše. Naštěstí

se sešel jako mocný stimul příslib nemalého balíku finančních prostředků z rozpočtu EU
a ČR, ve finále i města Brna.
Budování novostavby vysoutěžila společnost Skanska, jejíž
generální ředitel Daniel Ťok byl
kdysi jako vysokoškolák brigádníkem na brněnské hvězdárně. Přijel do Brna hned po prvním výkopu a od té doby šlo
budování jako na drátkách.
Evropské dotace pomáhal získávat i první čs. kosmonaut
Vladimír Remek, který tam za
svých dětských let chodil do
hvězdářského kroužku a v Brně
se stal vojenským pilotem.
Vydatnou podporu poskytoval
i tehdejší brněnský primátor
Roman Onderka.
Velká část staré hvězdárny
byla zbořena a na stejném místě
vznikla navýsost funkční budova v duchu brněnské památky
UNESCO – vily Tugendhat.
Tedy s prosklenými stěnami

propojujícími vnitřní svět vědy
a techniky se světem vnějším –
životem kypícím parkem. Sterilně bílý interiér s minimem
okras klade přísný důraz na
hladké plochy a kvalitu. Zásadní proměnou tehdy prošla nejen
budova, ale i lidská mysl. Ředitel Hvězdárny a planetária Brno
Jiří Dušek se stal šťastným velitelem stroje na zázraky.

Nová budova byla vyhlášena
za Stavbu ČR roku 2011 a získala nominaci na Mies van der
Rohe Award 2013. Je zařazena
mezi deset nejkrásnějších hvězdáren a planetárií v Evropě. Za
10 let dosáhl počet jejích
návštěvníků 1,3 milionu (30 %
z nich tvořily školy a 70 %
veřejnost). Tito všichni navštívili některou z 15 310 akcí. A to

včetně 52 premiér vlastních
pořadů i s přímým přenosem
přistání Perseverance na Marsu,
který sledovalo skoro 22 tisíc
diváků. Brněnská hvězdárna
archivuje 262 digitálních dokumentárních a vzdělávacích pořadů. Nyní obrací pozornost na
omlazení dvojice venkovních
(vž)
kopulí observatoře.
FOTO - Hvězdárna
a planetárium Brno
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Setkání v Pardubicích
Krátce po mimořádném sjezd u K S Č M s e u s k u t e čn i l a
schůzka nově zvoleného vedení
strany s předsedkyněmi a před sedy devíti okresních výborů
strany a krajských výborů Královéhradeckého a Pardubického kraje (na snímku) .
Na setkání se vedení ÚV
seznamovalo se situací v okresních výborech a vzájemně se
upřímně informovali zejména
o ekonomické situaci strany.
Okresní výbory obou krajů se
již v přijímaných rozpočtech
orientovaly na úspory. Mnozí
funkcionáři už delší dobu pracují za opravdu symbolické

mzdy – a budou muset být ještě
šetrnější. Některým okresům
pomáhá to, že jejich nemovitosti je možné pronajímat a nepocítí příliš pokles členských příspěvků. Jiné mají rozpočet alespoň vyrovnaný a jen menšina
má problémy ufinancovat své
náklady. Hledají se úspory jak
ve mzdách, tak v dalších nákladech, například za telefony.
Budovy však vyžadují stálé
investice. A totéž se odehraje na
straně »vedení« a pracovníků
v budově ústřední.
Propagaci strany a jejího programu bude nutné co nejvíce
převést na webové stránky

a Facebook, protože se KSČM
bude stále obtížněji prosazovat
ve veřejných sdělovacích prostředcích. Tam má zatím dveře
otevřené zejména Kateřina
Konečná jako europoslankyně.
Od každého člena strany očekává předsedkyně pomoc,
zejména v odborných záležitostech, a aktivitu – například
i účastí na veřejných akcích.
Noví místopředsedové musí být
zapojeni do činnosti naplno
a budou mít často těžké rozhodování při reorganizaci – programový sjezd KSČM a jeho
(vha)
příprava je na dohled.
FOTO - Mirka VOHRALÍKOVÁ

630 roků od devotio moderna v Prostějově
Petr z Kravař, ve své době
významný šlechtic a majitel Prostějova, se rozhodl v duchu rozšíření vzdělanosti podpořit rozvoj
města založením kláštera augustiniánů kanovníků. Augustiniánské
kláštery byly zakládány v rámci
tzv. devotio moderna (nová zbožnost). Jejím základem bylo šíření
kultury a vzdělanosti, charitativní
činnost a úcta k mariánskému
kultu.
Zakládací listinu vystavil na
hradě Plumlově 1. listopadu
1391. Klášter bohatě obdaroval
pozemkovým majetkem. Kromě
dvora a tvrze v Prostějově mu dal
například dvory ve vsích Krasice,
Myslejovice a Olšany. Klášter,
kanonie a budoucí kostel byly
zasvěceny Navštívení blahoslavené Panny Marie u Alžběty
v horách. Petr z Kravař v zakládací listině ustanovil, že řeholníkům
bude odevzdána fara a škola.
Kanonie měla při založení celkem třináct členů, z toho dvanáct

řeholníků a probošta. Řídili se
regulemi mateřského kláštera
v Roudnici.

Fundátor uložil
vydržovat rektora
Založení kláštera zaručilo
městu růst vzdělanosti, protože
fundátor řeholníkům uložil vydržovat ze svých příjmů školního
rektora. Zároveň jim byla svěřena
také duchovní správa ve městě
a převedeny na ně požitky prostějovské fary, které tvořila šestina
pokut vybraných fojtem a tržní
poplatky za tři týdny. Klášter plnil
také funkci rodové hrobky plumlovské větve Kravařů, v níž byla
pohřbena řada příslušníků rodiny
zakladatele kláštera Petra z Kravař. Místo hrobky je však neznámé a z náhrobků se dochoval jedině náhrobní kámen Johanky
z Kravař (1495). Pro stavbu bylo
zvoleno místo na jihovýchodním
konci náměstí, na místě bývalé

tvrze. Objekt byl postaven
z kamene a obehnán příkopem.
Stavba byla postavena ve stylu
vrcholné gotiky. Jako první byly
asi postaveny obytné budovy,

dále proboštství, ambit, kapitulní
síň a refektář. Klášterní zahrady
se nacházely na jižní straně
a sahaly až k pozdějším hradbám.
Na západní straně pozemky zasa-

hovaly k zadnímu traktu budov
dnešního Žižkova náměstí. Začátkem 15. století byla zahájena
stavba kostela. Zakladatel kláštera se však nedožil svého záměru.
Petr z Kravař zemřel 16. ledna
1411 a podle svého přání byl
pohřben v areálu kláštera.

Patronátní právo
za 1000 kop grošů

Pečeť prostějovských augustiniánů

Následné husitské války se
však podepsaly na ničení kláštera
a kostela. V roce 1430 byly
objekty vypáleny husity a další
zkázu dovršila v roce 1431 vojska
Albrechta Rakouského.
Klášter byl značně poškozen,
zůstal sice potom v majetku
augustiniánů, ale už nebyl
z finančních důvodů opraven.
Nakonec administrátor Jan II.
roku 1522 odevzdal Janu z Pernštejna nadační listiny a veškerý
majetek za náhradu 1000 kop
grošů. Tím přešel všechen maje-

tek na pány z Pernštejna. Na ně
také přešlo patronátní právo
k prostějovskému kostelu. Pernštejnové se potom podíleli na přestavbě kostela. Stavitelé zachovali obvodní zdi kostela s mohutnými podpěrnými pilíři a jeho
původní gotický vzhled. Na
základech bývalé kapitulní síně
kláštera byla postavena Kaple
Nejsvětější Trojice (1678). Dnes
připomíná bývalý klášter jen pár
pozůstatků klenebních oblouků
klášterního ambitu na stěnách
lodi kostela na jižní straně. Dále
se jedná o dvě pole křížové klenby ve staré sakristii kostela Povýšení sv. Kříže a freska Ukřižovaného objevená v devadesátých
letech 20. století. Tato pochází
z kapitulní síně původního kláštera, což dokladuje, že obvodová
zeď kaple Nejsvětější Trojice je
původní zdí kapitulní síně kláštera.
Zdroj: Hana Bartková
Josef AUGUSTIN
FOTO - Hana BARTKOVÁ

Paliva zdražují kvůli ropné válce
Pohonné hmoty v České republice nadále zdražují. Průměrná
cena benzinu i nafty stoupla za poslední týden shodně o 33 haléřů
na 36,92 koruny za litr naturalu a na 35,89 koruny v případě dieselu. Dražší benzin motoristé v ČR nakupovali naposledy v červenci
2014 a naftu v říjnu téhož roku.
Podle informací společnosti CCS, která ceny sleduje, loni touto
dobou byl benzin v Česku levnější o devět korun, než je tomu nyní.
Průměrná cena u nafty byla počátkem loňského listopadu nižší
o více než 8,70 Kč.
Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak uvedl, že v první
polovině listopadu bude růst cen pokračovat. »V první polovině
listopadu bude pokračovat růst cen pohonných hmot. Zdražení
u benzinu i nafty by mělo být na úrovni 20 až 30 haléřů. Nafta bude
zdražovat rychleji. Následně ale zdražování skončí. Důvodem je
mírný pokles cen ropy Brent v uplynulých dnech na současných

83 USD za barel,« uvedl Tomčiak. Také hlavní analytik Trinity
Bank a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš
Kovanda očekává, že pohonné hmoty zdraží i v příštím týdnu,
a benzin tak překročí úroveň 37 a nafta 36 korun za litr. »Růst cen
ropy se však zastavil, což dává českým řidičům dobrou naději, že
v druhé polovině listopadu by mohl ustat i růst cen pohonných
hmot u tuzemských čerpacích stanic. Naději podporuje i to, že Spojené státy už během právě listopadu plánují obnovit jednání s Íránem o nové dohodě stran jeho jaderného programu. Pokud by došlo
k oteplení vztahů mezi Washingtonem a Teheránem, na světový trh
se dostane nyní sankcionovaná íránská ropa. Což by stlačilo cenu
nejen její, ale také i pohonných hmot v ČR. To se ale stane nejdříve až příští rok.
Washington však nyní navíc tlačí na kartel OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, takzvaný OPEC+, aby se uvolili k navýšení
těžby ropy. Bílý dům se totiž obává, že poměrně vysoké ceny
pohonných hmot, pohánějící obecnou inflaci v USA, mu ubírají,
a hlavně ještě uberou politické body u veřejnosti.
Americký prezident Joe Biden si na vysoké ceny ropy postěžoval
i novinářům při probíhající klimatické konferenci OSN ve skotském
Glasgow. Vinu za poměrně drahý benzin či naftu svalil právě na
odmítavý postoj Ruska a kartelu OPEC k navýšení těžby. Členové
OPEC+ se obávají, že COVID-19 ještě neřekl poslední slovo a že
i bez další vlny nákazy se příští rok může světová poptávka po ropě
propadnout, pročež jsou opatrní s uvolňováním kohoutků. Navíc jim
vyhovuje současný stav, kdy je stále ještě poněkud povadlá americká břidličná produkce ropy a na trhu chybí zmíněná ropa íránská,«
uvedl pro Haló noviny s tím, že to otevírá »okno příležitosti«, kdy
mohou za ropu inkasovat poměrně vysokou cenu, a látat tak díry ve
státním rozpočtu, jež jim jako jiným vznikly v důsledku pandemie.
»Prezident Biden se zatím k Rijádu chová poměrně přezíravě,
s korunním princem Muhammadem bin Salmánem se dosud nešel,
což přispívá k rozladěnosti Rijádu ze vztahu s USA. Je proto otázkou, zda se nyní podvolí Bidenovu tlaku. Ani od Ruska příliš vstřícnosti Spojené státy čekat nemohou. Moskva v rámci OPEC+ upevňuje partnerství s Rijádem a navíc ještě podporuje poptávku po jiné
surovině, jejíž produkce zajišťuje značné příjmy její státní kase –
a sice po zemním plynu. Čím dražší ropa, tím větší poptávka po
plynu a čím dražší plyn, tím větší poptávka po ropě – oboje hraje
Moskvě do karet, a to zvláště v době zuřící plynové krize v EU, pro
niž je Rusko klíčovým dodavatelem plynu,« dodal Kovanda.
Za hranicemi v Německu se srovnatelný typ benzinu prodává
v přepočtu průměrně za 44,64 koruny, za naftu zaplatí řidiči v průměru po přepočtu 45,11 koruny. Podle portálu fuelo.net, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, je benzin i nafta podle aktuálního kurzu v sousedním Rakousku i na Slovensku o něco levnější
než na jihu Moravy. V Rakousku stojí litr naturalu 1,45 eura (v přepočtu 36,95 Kč), litr nafty 1,43 eura (36,45 Kč). Na Slovensku stojí
podle portálu Natural 95 průměrně 1,44 eura (v přepočtu
36,71 Kč), nafta stojí průměrně 1,33 eura (33,94 Kč).
Nejlevnější Natural 95 v současnosti tankují řidiči v Ústeckém
kraji, kde je litr v průměru za 36,55 koruny. Nafta je nejlevnější
v Jihočeském kraji, litr tam prodávají za 35,53 Kč.
Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr
benzinu v hlavním městě vyjde v průměru na 37,57 Kč. Stejné
(zmk)
množství nafty se v metropoli tankuje za 36,53 koruny.

PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH HMOT V ČR
K 3. LISTOPADU (V KČ/L):
Natural 95
JIHOČESKÝ
36,75
České Budějovice
Český Krumlov
36,76
Jindřichův Hradec
36,57
Písek
36,58
Prachatice
36,31
Strakonice
36,39
36,31
Tábor
JIHOMORAVSKÝ
36,71
Blansko
Brno-město
37,29
36,95
Brno-venkov
37,25
Břeclav
Hodonín
36,86
Vyškov
37,56
Znojmo
36,60
KARLOVARSKÝ
36,68
Cheb
Karlovy Vary
36,66
Sokolov
36,93
KRÁLOVÉHRADECKÝ
Hradec Králové
36,91
Jičín
36,33
Náchod
36,20
Rychnov nad Kněžnou 36,66
36,94
Trutnov
LIBERECKÝ
Česká Lípa
36,72
36,85
Jablonec nad Nisou
36,91
Liberec
Semily
36,79
MORAVSKOSLEZSKÝ
Bruntál
36,95
Frýdek-Místek
37,28
Karviná
36,44
Nový Jičín
36,54
36,33
Opava
Ostrava-město
36,90
OLOMOUCKÝ
37,33
Jeseník
37,00
Olomouc
Prostějov
36,60
Přerov
36,94
Šumperk
37,38
PARDUBICKÝ
Chrudim
36,46
Pardubice
36,90
37,11
Svitavy
Ústí nad Orlicí
36,79

Nafta
35,76
35,69
35,58
35,44
35,22
35,25
35,41
35,59
36,26
35,95
36,25
35,70
36,49
35,62
35,77
35,65
35,89
35,95
35,44
35,40
35,69
35,71
35,63
35,87
35,92
35,86
35,69
35,96
35,46
35,41
35,63
36,01
36,18
36,06
35,75
36,00
36,46
35,53
35,84
36,20
35,58

Natural 95 Nafta
PRAHA
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
PLZEŇSKÝ
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Rokycany
Tachov
STŘEDOČESKÝ
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
ÚSTECKÝ
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
VYSOČINA
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
ZLÍNSKÝ
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

37,60
37,17
38,03
37,53
37,79
38,40
37,95
37,12
37,45

36,60
36,15
37,02
36,42
36,73
37,03
36,90
36,14
36,41

37,30
36,64
37,24
37,00
36,35
37,34
38,02

35,96
35,44
35,87
36,28
35,16
36,28
36,82

37,63
37,75
37,11
37,17
36,66
36,41
37,01
37,44
37,19
37,00
37,08
36,90

36,46
36,80
35,90
36,13
35,68
35,45
36,01
36,35
36,29
36,12
36,19
35,71

36,07
36,48
37,11
36,40
36,21
36,57
36,76

35,33
35,41
36,06
35,43
35,22
35,83
35,67

37,66
37,16
36,97
36,79
37,71

36,57
36,12
36,01
35,82
36,48

36,74
36,88
36,48
36,62

35,64
35,96
35,22
35,69
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Slavia přežila penaltu a je v čele!
Fotbalisté mistrovské Slavie ve 14. kole první
ligy v pražském Ďolíčku rozstříleli Pardubice 5:0
a před reprezentační pauzou se dostali do čela
tabulky o bod před Plzeň. Vršovický celek vstřelil všechny branky po
změně stran. Po dvou gólech zaznamenali Michael Krmenčík a střídající Ondřej Lingr, konečný výsledek stanovil další příchozí hráč
z lavičky Ubong Ekpai. V 31. minutě nedal domácí kapitán Jan Jeřábek penaltu
Běžela 28. minuta, když hostu- nasázela Slavia v Ďolíčku i v září
jící stoper Kačaraba, který si při- v ligovém zápase proti Bohemipsal 100. start v české lize, zahrál ans 1905 (5:1). Slavia nepodlehla
v pokutovém území rukou a sudí Pardubicím ani ve třetím ligovém
Petřík po zhlédnutí opakovaných duelu a prohrála jediný z posledzáběrů nařídil penaltu. K ní se ních 60 zápasů v nejvyšší soutěži.
postavil Jeřábek, jenže gólman S 37 nastřílenými góly se pyšní
Mandous směr jeho zakončení nejlepším útokem v lize. »Tavystihl a poradil si i s Kostkovou bulku neřeším. Tým si prochádorážkou z bezprostřední blíz- zí nejednoduchými situacemi,
kosti.
a jestli to vyústí v to, že jsme
V závěru prvního poločasu první v tabulce, tak jsem jedině
mohli Pražané udeřit, jenže rád. Důležité jsou pro mě dílčí
Boháč se dvakrát během chvíle momenty, které vedou k tomu,
vyznamenal. Nejdříve nataženou kde teď jsme,« řekl slávistický
nohou výborně zastavil Krmenčí- trenér Jindřich Trpišovský.
kovu střelu a vzápětí si zastavil
i Stanciův pokus z úhlu.
Plzeň jen remizovala
Slavia se třikrát prosadila
Slavii do čela tabulky pomohlo
v rozmezí 58. až 64. minuty.
První dva góly zaznamenal po i to, že v sobotu fotbalisté Plzně
podobných akcích z pravé strany jen remizovali 0:0 s Olomoucí. Na
Krmenčík, který do prázdné konci prvního poločasu byl ve
branky nejprve uklidil Bahovu Štruncových sadech vyloučen
a poté Masopustovu přihrávku. hostující kapitán Roman Hubník,
Krmenčík dal v ligové sezoně který nosil pásku i ve Viktorii.
čtyři branky. Masopust se asisten- Krátce po změně stran dostal
cí podílel i na třetí trefě hostů, červenou kartu také domácí
když za sebe nahrál zakončující- obránce Filip Kaša. Západočeši ve
12. soutěžním utkání v této sezoně
mu Lingrovi.
V 75. minutě Lingr přidal další na svém hřišti poprvé nezvítězili.
zásah po parádní střele pod břev- Sigma bodovala po třech porážno. V ligové sezoně zaznamenal kách za sebou a je devátá.
Ztratil i další tým z čela tabulky
pátou branku. Skóre uzavřel o pět
minut později první trefou v roč- – dosud třetí Slovácko. O body ho
níku nejvyšší soutěže Ekpai, po návratu z karantény připravili
který zužitkoval samostatný únik. fotbalisté Karviné po remíze 2:2.
Jeho další zásah v nastavení Favorizovaní hosté zaváhali po
sérii šesti výher a v tabulce klesli
neplatil kvůli ofsajdu.
Pět branek ve druhém poločase na čtvrté místo. Slezané v nejvyš-

ší soutěži čekají na vítězství 13
utkání, o skóre alespoň poskočili
na předposlední místo před Teplice.
Karvinou poslal do vedení
Michal Papadopulos, ještě do
přestávky odpověděl Stanislav
Hofmann a krátce po změně stran
otočil skóre Jan Kalabiška.
O dělbě bodů rozhodl v 81. minutě střídající Marco Túlio.

Sparta je třetí
Na třetí příčce Slovácko vystřídala Sparta. Ta se ale velmi překvapivě trápila doma s posledními Teplicemi. Dala sice čtyři
góly, ale dva trestuhodně inkasovala, navíc – stejně jako před týdnem v Ostravě – zahodila penaltu.
Tentokrát v tom byl Ladislav
Krejčí mladší, který byl rozporuplnou osobou včerejška. Gól sice
dal, ale kromě zahozeného pokutového kopu i jeden – na druhé
straně - svým faulem zavinil.
Letenští včera neměli potřebnou
šťávu, ovšem nakonec slavili
i díky dvěma brankám střídajícího Matěje Pulkraba tři body
a jemný posun tabulkou vzhůru.
Výkon ale nestál za nic…

Jablonec se trápí
Další tým, o kterém se čekalo,
že bude bojovat se Slavií, Spartou
a Plzní nahoře, se trápí. Fotbalisté
Jablonce včera jen remizovali na
hřišti Zlína 0:0. Účastník Evropské konferenční ligy tak na výhru
v nejvyšší soutěži čeká už sedm
zápasů. Naopak domácí neprohráli třetí ligové utkání po sobě
a potřetí v řadě také udrželi čisté
konto. »Ševci« zůstali v tabulce
na 11. místě o bod a jednu příčku
před Jabloncem.
»Štěstí nás nepolíbilo. Není
nám souzeno, možná měl být
někde drn obrácen na druhou
stranu,« řekl jablonecký kouč
Petr Rada.
(koz)

II.

FOTBALOVÁ LIGA

r 14. KOLO: Táborsko - Varnsdorf 2:2 (2:2), Chrudim - Ústí nad
Labem 0:0, Třinec - Vlašim 0:1
(0:1), Dukla Praha - Brno 1:0
(1:0), Líšeň - Příbram 4:1 (1:0),
Opava - Sparta B 2:0 (2:0), Prostějov - Žižkov 1:0 (1:0), Jihlava Vyškov 1:0 (1:0).

Trenér Sparty Pavel Vrba včera proti posledním Teplicím prožil
FOTO – ČTK/Jaroslav OŽANA
nečekané nervy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Brno
Sparta B
Líšeň
Vlašim
Dukla
Prostějov
Táborsko
Varnsdorf
Opava
Jihlava
Ústí n. L.
Vyškov
Příbram
Chrudim
Třinec
Žižkov

14
14
13
14
14
14
14
12
13
14
14
14
14
14
14
14

10
8
7
7
7
7
6
5
5
5
4
5
3
2
3
2

2 2 27:13
1 5 28:17
4 2 23:13
2 5 29:19
2 5 21:19
2 5 15:17
3 5 16:16
4 3 23:18
4 4 19:15
4 5 12:15
6 4 15:18
2 7 25:21
4 7 17:26
4 8 11:23
1 10 10:29
3 9 13:25

32
25
25
23
23
23
21
19
19
19
18
17
13
10
10
9

Radost fotbalistů Slavie

FOTO – ČTK/Michal KRUMPHANZL

ZRCADLO FORTUNA:LIGY – 14.

Pardubice - Slavia 0:5
Branky: 58. a 63. Krmenčík, 64.
a 75. Lingr, 80. Ekpai. Rozhodčí:
Petřík - Horák, Paták - Adámková
(video). ŽK: Šimek, Cadu (oba Pardubice). Poločas: 0:0. Diváci: 3492.
PARDUBICE: Boháč - Halász,
Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek (82.
I Sang-hjok) - Kostka (71. Huf),
Tischler, Šimek (71. Černý), Cadu
(81. Ramos) - Chytil (87. Lupač).
SLAVIA: Mandous - Bah, Ousou,
Kačaraba, Oscar (82. Olayinka) Holeš (72. Madsen), Hromada - Masopust (72. Ekpai), Stanciu, Plavšič (39.
Lingr) - Krmenčík (72. Kuchta).

Zlín - Jablonec 0:0
Rozhodčí: Krejsa - Hájek, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: R. Hrubý,
Vraštil, Janetzký - Malínský, Zelený.
Diváci: 2286.
ZLÍN: Rakovan - Cedidla, Vraštil,
Procházka, Matejov - Conde Dramé (84. Hlinka), R. Hrubý (74.
Janetzký), Tkáč (61. Fantiš), Čanturišvili (61. Jawo) - Poznar.
JABLONEC: Hanuš - Holík,
Kubista, Zelený, Krob - Hübschman Pleštil (72. Smejkal), Považanec (46.
Pilař), Kratochvíl, Malínský (90.+3.
Surzyn) - Doležal (83. Abubakar).

Karviná - Slovácko 2:2
Branky: 11. Papadopulos, 81. Túlio
- 37. Hofmann, 56. Kalabiška. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Leška Štěrba (video). ŽK: Qose - Hofmann.
Poločas: 1:1. Diváci: 1820.
KARVINÁ: Bolek - Santos,
Buchta, Dramé - Křapka (52. Šehič),
Mangabeira (72. Stropek), Qose,
Bartošák (61. Túlio) - Čmelík (46.
Nešický), Sinjavskij - Papadopulos.
SLOVÁCKO: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška Havlík, Daníček (34. Cicilia) - Petržela (65. Navrátil), Sadílek, Holzer
(78. Tomič) - Jurečka (78. Šimko).

Plzeň - Olomouc 0:0
Rozhodčí: Ginzel - Nádvorník,

Antoníček - Berka (video). ŽK: Kaša,
Kalvach, Beauguel - Macík. ČK: 57.
Kaša - 45. Hubník. Diváci: 5015.
PLZEŇ: Staněk - Havel, Kaša,
Hejda, Sýkora - Bucha, Kalvach Kopic (74. Kayamba), Čermák (79.
Janošek), Šulc (46. Chorý) - Beauguel.
OLOMOUC: Macík - Beneš,
Hubník, Jemelka - Hála (69. Poulolo), Sedlák, Spáčil, Zmrzlý (90.+4
Vepřek) - Daněk (83. Šíp), Růsek
(68. Zahradníček), Zifčák.

Hradec - Ostrava 1:1
Branky: 65. Kubala - 73. Kuzmanovič. Rozhodčí: Batík - Caletka,
Kotík - Petřík (video). ŽK: Novotný
- Ndefe, Almási, Potočný. Poločas:
0:0. Diváci: 1211.
HRADEC: Fendrich - Čech, Král,
Klíma - Mejdr, Soukeník, Urma,
Novotný - Dvořák (60. Kubala), Prekop
(78. Vašulín), Vlkanova (90. Harazim).
OSTRAVA: Budinský - Juroška,
Svozil, Lischka, Fleišman - Kaloč
(71. Budínský), Tetour - Ndefe (71.
Potočný), Kuzmanovič, Buchta (81.
De Azevedo) - Almási.

Budějovice - Boleslav 2:1
Branky: 31. Bassey, 62. Mršič - 30.
Milan Škoda. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Slavíček - Adámková (video).
ŽK: Sladký, Brandner, Čolič - Dancák. Poločas: 1:1. Diváci: 1694.
Č. BUDĚJOVICE: Vorel - Čolič,
Havel, Králik, Sladký - Hora, Hellebrand (65. Valenta) - Van Buren (65.
Brandner), Mihálik, Mršič (71. Talověrov) - Bassey (90. Michal Škoda).
M. BOLESLAV: Šeda - Karafiát,
Suchý, Preisler - L. Mašek (70. Fila),
Hlavatý (75. Ladra), Dancák (90.
Stránský), Jurásek - Skalák (75.
Smrž), Milan Škoda, Ewerton.

Liberec - Bohemians 2:1
Branky: 73. Chaluš, 89. Tupta 78. Puškáč. Rozhodčí: Radina Ratajová, Vlček - Štěrba (video).
ŽK: Koscelník, Plechatý - Köstl,
Keita, Ljovin, Bačkovský, Brabec

KOLO
(asistent trenéra). Poločas: 0:0.
Diváci: 2981.
LIBEREC: Knobloch - Gebre
Selassie, Plechatý, Chaluš, Mikula Tiéhi, Havelka (87. Rabušic) - Koscelník (65. Nečas), Frýdek (65. Rondič), Matoušek (85. Tupta) - Hilál
(88. Faško).
BOHEMIANS: Bačkovský Dostál, Köstl, Bederka, Vondra - Ljovin (90. Koubek), Květ - Novák (64.
Nový), Hronek (81. Vacek), Fulnek
(46. Puškáč) - Keita (64. Bartek).

Sparta – Teplice 4:2
Branky: 77. a 88. Pulkrab, 30.
Krejčí ml., 39. Hancko - 40. Succar,
79. Mareš z pen. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hurych - Franěk (video).
ŽK: Ljevakovič (Teplice). Poločas:
2:1. Diváci: 5617.
SPARTA: Nita - Wiesner (83.
Vindheim), Panák, Štetina, Hancko Sáček (71. Pavelka), Krejčí ml. Pešek, Dočkal (71. Karabec), Haraslín - Minčev (60. Pulkrab).
TEPLICE: Grigar - Vondrášek,
Mareček, Chaloupek, Hyčka - Ljevakovič (57. Jukl) - Kodad, Trubač,
Bulmaga (46. Krunert), Rezek (83.
Moulis) - Succar (57. Mareš).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Slavia
Plzeň
Sparta
Slovácko
Ostrava
Hradec Kr.
Budějovice
M. Boleslav
Olomouc
Liberec
Zlín
Jablonec
Bohemians
Pardubice
Karviná
Teplice

14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
12
14

11
11
10
10
7
5
5
5
4
5
4
2
3
1
0
1

2 1
1 2
3 1
2 2
3 3
5 4
3 6
2 7
5 5
2 7
2 8
7 5
3 7
5 8
5 7
2 11

37:11
23:10
36:15
27:14
25:16
19:20
19:20
24:23
22:21
13:20
17:28
11:23
18:28
16:29
12:23
12:30

35
34
33
32
24
20
18
17
17
17
14
13
12
8
5
5

r PŘÍŠTÍ KOLO - sobota 20. lis-

topadu: 15.00 Bohemians 1905 České Budějovice, Olomouc - Hradec
Králové, Mladá Boleslav - Zlín, 18.00
Ostrava – Plzeň, neděle 21. listopadu:
15.00 Karviná - Liberec, Slovácko Sparta, Teplice - Pardubice, 18.00
(spo)
Slavia - Jablonec.

Plavkyně Seemanová má evropské stříbro
Kraulařka Barbora Seemanová získala na mistrovství Evropy
v krátkém bazénu stříbro na
dvoustovce. Šampionka z dlouhého bazénu na své hlavní trati
v Kazani nestačila na Marrit
Steenbergenovou z Nizozemska,
za níž skončila čtvrtá na stovce.
Druhým místem se
Seemanová postarala
o první českou medaili
na »pětadvacítkovém«
kontinentálním šampionátu od
roku 2013, kdy v dánském
Herningu ještě pod dívčím jménem Baumrtová zářila Simona
Kubová.
Seemanová se nizozemské
soupeřky v úvodu závodu držela,
ale nakonec s ní prohrála
o 83 setin. Nizozemka se dostala
čtvrt sekundy pod hranici minuty a 53 sekund, naopak jednadvacetiletá Češka časem
1:53,58 zaostala o 27 setin za
svým českým rekordem ze září.
Uhájila ale o tři desetiny
druhé místo před mohutně

finišující Slovinkou Katjou
Fainovou
Svěřenkyně Petry Škábové
získala druhou medaili na velké
seniorské akci. Po osmi letech
navázala na Kubovou, která
v Herningu 2013 vyplavala tři
individuální medaile včetně
titulu na padesátce
znak a bronz se štafetou. Pro Seemanovou
bude vrcholem zimní
části olympijské sezony světový
šampionát v krátkém bazénu,
který se uskuteční v prosinci
v Abú Zabí.
Vystoupení českých plavců
v Rusku uzavřel Tomáš Franta,
který na 200 metrů znak obsadil
sedmé místo. Česká výprava
vybojovala v Kazani celkem
jedenáct finálových umístění.
K medaili měla vedle Seemanové nejblíže její tréninková kolegyně Kristýna Horská, která
skončila čtvrtá na 200 metrů prsa
a pátá v polohovém závodě na
200 metrů.

Barbora Seemanová v akci

FOTO – ČTK/AP

Na prsařské padesátce vyrovnal Bělorus Ilja Šymanovič světový rekord Jihoafričana Camerona van der Burgha 25,25, který
platí od roku 2009. Novopečený
šampion překonal o čtyři setiny
evropský rekord Turka Emreho
Sakciho, jenž byl včera druhý.
Maďar Szebasztián Szabó
ovládl motýlkářskou padesátku
a v Kazani získal už třetí zlato.
Časem 21,75 navíc vyrovnal tři
roky starý světový rekord Brazilce Nicholase Santose. Třetí
primát si díky vítězství na dvojnásobné trati připsala i švédská
hvězda Sarah Sjöströmová,
Toussaintová zase zkompletovala znakařský triple.
V sobotu Simona Kubová
obsadila na znakařské stovce
šesté místo. Zlato obhájila Nizozemka Kira Toussaintová, Kubová za ní zaostala o více než
sekundu. Matěj Zábojník nezopakoval ve finále prsařské dvoustovky rekordní výkon ze semifinále a doplaval sedmý. (čtk, zr)
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Třinec vyhrál derby, Sparta se chytla
Třinečtí hokejisté udolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Vítkovice 2:1 a vyhráli
deváté z posledních deseti utkání. Obhájce
titulu prohrával v derby po gólu Alexeje Solovjova, ale otočil skóre
trefami dalších obránců Davida Musila a Jana Zahradníčka.
Fanoušci obou klubů si zakři- v jednom z 66 utkání, propasíročeli v deváté minutě gól, ale val po vyhraném buly Stezkovi
radost na straně Třince byla puk mezi betony. Možná to bylo
předčasná. Rozhodčí usoudili, i s přispěním teče spoluhráče
že Daňo fauloval brankáře Stez- Nestrašila. Třinecký obránce
ku a znemožnil mu zasáhnout mohl v dalším střídání přidat
proti střele Marinčina. Vítkovice svou druhou trefu, ale Stezka se
z následné přesilovky udeřily už bleskurychle přesunul proti střeza 13 sekund, když Solovjov le do odkryté branky.
překonal Kacetla střelou od
Hosté zahrozili v prostřední
modré čáry.
části dvakrát z přečíslení dva na
Domácí brzy vyrovnali a pro- jednoho, ve druhém případě
sadil se sváteční střelec. Musil, zazvonil Bondra na tyč. Oceláři
který v minulé sezoně neskóro- poté nevyužili Polákovu hrubku
val i v součtu s play off ani při rozehrávce, ale přeci jen

FAKTA

Z EXTRALIGY

r 22. KOLO – pátek: Třinec - Kladno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Č. Budějo-

vice - Pardubice 2:3 (0:0, 2:1, 0:2), K. Vary - Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1),
Vítkovice – Ml. Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), Brno - Plzeň 2:1 po sam.
náj. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0), Hradec Králové - Olomouc 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
r 23. KOLO – neděle: Třinec - Vítkovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), Zlín Kladno 1:5 (0:0, 1:2, 0:3), Liberec – Olomouc 4:6 (2:2, 0:4, 2:0), Ml.
Boleslav – Č. Budějovice 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), Brno – Sparta 2:5 (1:2,
1:1, 0:2), Plzeň - Litvínov 3:4 (0:1, 0:3, 3:0), Pardubice - Hradec Králové 3:4 v prodl. (2:1, 1:0, 0:2 – 0:1).

DNES

AKTUÁLNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Třinec
22
Hradec
21
Pardubice 22
M. Boleslav 22
Plzeň
22
Budějovice 21
Olomouc 20
Sparta
21
Liberec
21
Litvínov 21
Brno
21
K. Vary
20
Vítkovice 19
Kladno
21
Zlín
22

08.20 BBV po 25 letech 08.25 Náš fotbal 08.45
Fotbal: Dohráno 09.50 Hokej Tipsport extraliga:
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha. Z 11.50
Sokolský zpravodaj 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Rugby Mistrovství Evropy:
Česko – Maďarsko. Z 15.00 Svět motorů: XVII.
RENTOR - PARTR Rally Vsetín. Z 15.25 Olympijský magazín 15.50 Volejbalový magazín 16.05
Hokej den poté 16.50 Florbal Livesport Superliga:
Navláčil Panthers Otrokovice - FBC ČPP Ostrava.
PP 19.20 Volejbal UNIQA Extraliga: VK Královo
Pole - PVK Olymp Praha. PP 21.40 Sportovní
zprávy 22.00 Hokej den poté 22.40 Poker: Euro
Poker Million. PP 00.45 Branky, body, vteřiny

TABULKA
2
4
5
2
1
1
4
3
0
1
5
1
2
3
1

3
0
2
2
4
2
1
4
5
2
2
2
0
3
3

2
4
5
7
7
8
7
7
8
10
9
10
10
12
17

69:39
67:37
70:54
55:48
71:61
65:60
48:50
72:68
45:57
58:66
58:65
58:58
33:46
55:76
37:78

52
47
42
39
36
34
33
31
29
28
27
25
25
18
8

vytěžili z tlaku vítězný gól.
Postaral se o něj Zahradníček
nekompromisní ranou zpoza
pravého kruhu a skóroval poprvé v sezoně.
Radoval se i další velký předsezonní kandidát na titul, který
se ale dosud, na rozdíl od Třince, trápí – Sparta. Včera Pražané
ukončili černou sérii osmi porážek po výhře 5:2 v Brně. Nadělovalo i Kladno, které zvítězilo
5:1 ve Zlíně a Ševci tak ztrácejí
na Rytíře už deset bodů. Berani
si připsali šestou porážku za
sebou a nezískali při této sérii
(spo)
ani bod.

VYHRÁLI

NA

15
13
10
11
10
10
8
7
8
8
5
7
7
3
1

JSTE?

r ŠŤASTNÝCH DESET (5. 11. večer): 9 – 17 – 18 – 19 –
21 – 25 – 26 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 42 – 43 – 48 – 54 –
67 – 68 – 76 – 77. Šance milion: 178 730. Královské číslo: 42.
r ŠŤASTNÝCH DESET (6. 11. poledne): 4 – 14 – 16 – 23
– 25 – 27 – 28 – 29 – 36 – 38 – 39 – 48 – 49 – 55 – 60 – 67
– 74 – 75 – 76 – 80. Šance milion: 044 946. Královské číslo:
16.
r ŠŤASTNÝCH DESET (6. 11. večer): 1 – 4 – 5 – 8 – 23 –
26 – 27 – 33 – 34 – 35 – 41 – 43 – 46 – 49 – 54 – 58 – 59 –
63 – 66 – 79. Šance milion: 568 751. Královské číslo: 43.
r ŠŤASTNÝCH DESET (7. 11. poledne): 11 – 12 – 14 – 18
– 23 – 26 – 28 – 29 – 31 – 33 – 35 – 38 – 56 – 58 – 62 – 64
– 66 – 67 – 77 – 80. Šance milion: 434 791. Královské číslo:
(Bez záruky)
31.

Oslavy třineckých fanoušků

FOTO – ČTK/Vladimír PRYČEK

Šok. Předposlední zdolal lídra
Hokejisté vedoucí Třebíče
podlehli v 19. kole první ligy
předposlednímu Havířovu 1:2
v prodloužení a připsali si druhou
porážku za sebou. Jejich náskok
před druhými Litoměřicemi,
které zvítězily nad Benátkami
nad Jizerou 5:2, se tak snížil na
pět bodů. Třetí Vsetín ve šlágru
kola porazil Jihlavu 4:2.
Havířov po odvolání trenéra
Jiřího Režnara vedli v Třebíči
jeho dosavadní asistent Petr Sikora a manažer klubu Pavel Zdrá-

FAKTA

hal, ale dokázali favorita překvapit. Pro Horáckou Slavii to byla
teprve třetí prohra.
Litoměřice po čtyřech porážkách z uplynulých šesti duelů
další ztrátu nedovolily. Hattrickem jim zařídil výhru Fin Riku
Sihvonen, který si se 17 góly
upevnil vedení v tabulce střelců.
Nejdříve v čase 31:52 v početní
výhodě otevřel skóre a ve
44. minutě zvýšil na 2:0.
Za Benátky nad Jizerou snížil
Filip Jansa, ale v 54. minutě

AKTUÁLNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Třebíč
Litoměřice
Vsetín
Vrchlabí
Jihlava
Přerov
Prostějov
Sokolov
Slavia
Šumperk
Poruba
Fr.-Místek
Ústí n. L.
Kolín
Benátky
Havířov
Kadaň

18
18
18
18
17
18
17
18
18
18
18
19
19
18
18
18
18

13
12
12
8
9
8
9
8
7
5
6
7
5
5
6
3
0

TABULKA
2
1
0
4
2
3
1
2
3
3
2
0
2
2
0
3
0

1
1
2
1
1
2
1
2
0
4
3
4
3
2
1
2
0

2
4
4
5
5
5
6
6
8
6
7
8
9
9
11
10
18

63:37
68:51
72:40
51:46
64:47
61:45
59:45
57:50
65:60
61:63
54:57
59:68
52:67
43:65
38:49
43:57
26:89

44
39
38
33
32
32
30
30
27
25
25
25
22
21
19
17
0

Z PRVNÍ LIGY

r 19. KOLO: Slavia - Frýdek-Místek 2:1 po sam. náj. (1:0, 0:1, 0:0 -

0:0), Litoměřice - Benátky n. J. 5:2 (0:0, 1:0, 4:2), Poruba - Kadaň 6:1
(2:0, 1:0, 3:1), Přerov - Šumperk 4:3 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0), Sokolov
- Ústí n. L. 8:2 (1:0, 5:1, 2:1), Vrchlabí - Kolín 4:3 (2:1, 1:0, 1:2), Vsetín Jihlava 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), Třebíč - Havířov 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1).
r 23. KOLO – předehrávka: Ústí n. L. - Frýdek-Místek 4:5 (1:2, 1:3, 2:0).

dokonal v přesilovce hattrick Sihvonen. Hosté se ještě vrátili do
hry v další početní výhodě díky
Adamu Měchurovi, ale výhru
Stadionu ještě pojistili Ondřej
Procházka a Martin Kadlec. (čtk)

Titul nováčka. Poprvé v historii

Ondřej Palát (vpravo) pomohl v zámořské NHL gólem a dvěma asistencemi k výhře Tampy
Bay v Ottawě 5:3 a byl vyhlášen první hvězdou. Svou první brankou v sezoně přispěl k úspěchu vítěze Stanleyova poháru z posledních dvou let také obránce Jan Rutta. Další český obránce Radko Gudas podpořil asistencí výhru Floridy 5:2 nad Carolinou. Na jeden gól přihrál
i Jakub Voráček při vítězství Columbusu 4:2 nad Coloradem. Gól Davida Pastrňáka nestačil
FOTO – ČTK/AP
Bostonu, který podlehl v Torontu 2:5.

Španělský motocyklista Pedro Acosta vybojoval
titul mistra světa Moto3 a jako první v historii to
dokázal hned v nováčkovské sezoně. Sedmnáctiletý
závodník získal jistotu v předposlední Velké ceně
sezony v Portugalsku, kterou po dramatickém závěru ovládl. Jeho jediný rival Ital Dennis Foggia
v závěru upadl a přišel o šanci šampionát ještě zdramatizovat.
Čech Filip Salač, který do Grand Prix
Algarve odstartoval z deváté příčky na
roštu, ztratil hned v úvodu po problémech
se spojkou kontakt s čelem a dojel na
11. místě. Po penalizaci Jihoafričana Darryna Bindera, jenž v posledním kole sestřelil Foggiu, se
v konečném hodnocení posunul na desátou příčku.
O šanci na lepší umístění Salače připravila
chyba v jedné ze zatáček v době, kdy spolu se Španělem Guevarou soupeře dojížděl. »Bohužel jsem
pak udělal chybu na brzdách, kde jsem málem
spadl, zavřel se mi předek a vyjel jsem z trati. Ztratil jsem kontakt s Guevarou, který jel přede mnou,
a bohužel se mi nepodařilo dojet první skupinu,«
konstatoval Salač v tiskové zprávě.

Po vydařených výkonech v trénincích a kvalifikaci nebyl český jezdec s desátým místem úplně
spokojen. »Výsledek není takový, za jakým jsem
mířil po pátku a sobotě, ale co se dá dělat. Mám
ještě jednu šanci ve Valencii, tam se moc těším.
V roce 2019 se mi tam podařilo zajet páté místo na
KTM, ta trať mě baví a je technická, takže bych
měl mít výhodu se svou váhou,« vyhlížel
závěrečnou Grand Prix sezony.
Karambol ovlivnil i závěr královské
třídy MotoGP. Závod byl dvě kola před
koncem předčasně ukončen poté, co po
vzájemné kolizi skončili na zemi Portugalec
Miguel Oliveira a Španěl Iker Lecuona. Oba byli
po pádu při vědomí, domácí jezdec ale musel
po ošetření na trati zamířit na další vyšetření do
lékařského centra.
Z vítězství se radoval v té době vedoucí Francesco Bagnaia na Ducati a italská značka mohla slavit
triumf v Poháru konstruktérů. Poprvé v sezoně po
pádu nedojel ani už jistý šampion Fabio Quartararo. Francouzský jezdec Yamahy spadl pět kol
(čtk)
před cílem.

V O2 areně se z poháru radovaly Rusky
Ruské tenistky popáté vyhrály
týmovou soutěž družstev, která
se poprvé hrála jako Pohár Billie
Jean Kingové a turnajovým
systémem v závěrečné fázi za
účasti dvanácti celků. Ve finále
v pražské O2 areně porazily
Švýcarsko 2:0 již po dvouhrách.
V prvním utkání si Darja
Kas atkinová poradila s Jil
Teichmannovou 6:2, 6:4. Vítězný bod přidala Ljudmila Sam sonovová, náhradnice za původně nominovanou Anastasiji

Pavljučenkovovou, která nenastoupila kvůli zranění kolena,
výhrou 3:6, 6:3 a 6:4 nad Belindou Bencicovou.
»Je to pro nás historická
výhra, na kterou jsme dlouho
čekaly. Jsem pyšný na hráčky,
jak to zvládly, jsou to hrdinky.
Tvořily opravdový tým, jsou
kamarádky,« řekl Igor Andrejev, ruský kapitán od roku 2018,
pod jehož vedením Rusky od
sezony 2019 vyhrály už podeváté v řadě.

POHÁR BILLIE JEAN KINGOVÉ

r FINÁLE: Rusko - Švýcarsko 2:0 (Kasatkinová - Teichmannová 6:2,

6:4, Samsonovová - Bencicová 3:6, 6:3, 6:4).
r SEMIFINÁLE: Rusko - USA 2:1 (Samsonovová - Stephensová 1:6,
6:4, 6:3, Pavljučenkovová - Collinsová 7:6, 6:7, 2:6, V. Kuděrmětovová,
Samsonovová - Rogersová, Vandewegheová 6:3, 6:3), Švýcarsko - Austrálie 2:0 (Teichmannová - Sandersová 6:0, 6:3, Bencicová - Tomljanovicová
6:3, 6:2).

Rusky se dostaly do finále
poprvé od roku 2015, kdy ve starém modelu soutěže podlehly
s Marií Šarapovovou právě
v O2 areně českým tenistkám
2:3 po čtyřhře. Triumfem
navázaly na vítězství
z roku 2008, kdy završily
svoji úspěšnou sérii čtyř
vavřínů v pěti letech.
Finále rozjela skvěle
Kasatkinová, která vedla nad
Teichmannovou v prvním setu
5:0. Ve druhé sadě šla rovněž
první do brejku, Švýcarka sice
srovnala na 4:4, ale zbylé dvě
hry získala Kasatkinová. »Získala jsem první bod, na to
budu vždycky vzpomínat.
Začátek byl hodně důležitý,
dobře se mi podařilo zkrotit
nervy,« řekla 28. hráčka světa
Kasatkinová.

Ve druhé dvouhře nastoupila
hrdinka ze semifinále Samsonovová. A její nasazení za
Pavljučenkovovou vypadá i jako
taktický tah. Dvaadvacetiletá
Samsonovová totiž letos
Bencicovou dvakrát na
turnajích WTA porazila
a dokázala Švýcarku
zdolat i do třetice.
»Jsem plná emocí,
cítím mrazení a jsem neuvěřitelně šťastná. Byl to úžasný boj,
hodně nervózní a bylo to víc než
tenis,« řekla Ruska po bitvě
dlouhé dvě hodiny a 22 minut.
Samsonovová šla v každém
setu první do brejku. Bencicová
s podporou asi čtyř tisíc fanoušků dokázala úvodní sadu otočit,
ve druhé a třetí ale uspěla
riskantně hrající soupeřka.
Ruska dala v utkání 30 vítěz-

ných míčů (24 z forhendu)
a udělala 49 nevynucených chyb.

Podpora vlády
Rusky se s pěti tituly dotáhly
na čtvrtém místě historických
tabulek na Španělky. S osmnácti
tituly jsou nejlepší Američanky.
Češky, které v letošním novém
modelu soutěže dříve zvané Fed
Cup nepustily ze skupiny D
Švýcarky, vyhrály jedenáctkrát
a Australanky sedmkrát.
Mistrovství světa družstev
žen se mělo původně hrát loni
i letos v Budapešti, ale kvůli
koronaviru se toho maďarská
metropole vzdala. Česko pořadatelství převzalo na poslední chvíli i díky podpoře končící vlády,
která akci přiřkla 65 milionů
korun z rozpočtové rezervy.
Celková dotace akce Meziná-

rodní tenisové federace ITF letos
dosáhla 10,4 milionu dolarů –
6,8 milionu se rozdělilo mezi
hráčky a 3,6 milionů mezi
národní asociace.

Proti Británii
V kvalifikaci pro příští turnaj
se české tenistky utkají doma
s Velkou Británií. Soupeřky svěřenkyním kapitána Petra Pály
vylosovala v O2 areně legendární Kingová. Hrát se bude
15. a 16. dubna 2022. Proti českým tenistkám se tak může
postavit i osmnáctiletá Emma
Raducanuová, letošní senzační
šampionka grandslamového US
Open, která je aktuálně 21. hráčkou světa. Ve stovce žebříčku
WTA jsou i bývalá světová čtyřka Johanna Kontaová (73.)
a Heather Watsonová (74.). (spo)
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Konec nadvlády žen. Vadlejch králem
Oštěpař Jakub Vadlejch je
poprvé českým Atletem roku.
Stříbrný olympijský medailista z Tokia vylepšil svá druhá
místa z let 2017 a 2019 a je
prvním mužským vítězem od
ro k u 2 0 0 6 , k d y t r i u m f o v a l
vícebojař Roman Šebrle. Na
t r ů n u v y s t ří d a l p ř e d l o ň s k o u
královnu Zuzanu Hejnovou,
která olympijskou sezonu promarodila. Loni Český atletický svaz toto ocenění nevyhlašoval.
Vadlejch získal v hlasování
atletických funkcionářů, trenérů a novinářů 1609 bodů
a vyhrál o 165 bodů před dalším oštěpařem Vítězslavem
Veselým, který pro českou
atletiku veleúspěšný závod
v Tokiu ozdobil bronzovou
medailí.

Republikový šampionát byl
zlomový moment. »Odjížděl
jsem tam ještě s trošku natrženým tříslem a říkal jsem si, že
musím závodit. Kdybych tam
nezávodil, tak si přestanu i trošku věřit. Už
se blížila olympiáda,
a kdybych tam nezávodil, tak bych tu vyzávoděnost už asi nestihl.
V momentě, kdy jsem
odzávodil, ještě se mi podařilo
porazit Víťu a hodil jsem relativně slušnou sérii, tak jsem si
potvrdil, že tříslo je jakž takž
zdravé a můžu se od toho
odrazit,« vyprávěl novinářům.

Životní sezona

Železného rekord
Třetí příčku obsadil halový
mistr Evropy Tomáš Staněk,
i když do olympijského finále
ve vrhu koulí nepostoupil.
Čtvrtá o čtyři body za ním
skončila nejlepší žena Kristiina Mäki, překvapivá finalistka olympijského závodu na
1500 metrů.
Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která je s devíti výhrami
rekordmankou ankety, skončila tentokrát sedmá. O dvě
místa výše se umístila další
oštěpařka Nikola Ogrodníková, Atletka roku 2018.
Rekordní šestou cenu pro
trenéra roku získal světový
rekordman a kouč oštěpařů
Jan Železný, do jehož skupiny
patří Vadlejch i Ogrodníková.
Juniorem roku se stal desetibojař František Doubek, juniorský mistr světa z Nairobi.
Objevem roku je další zlatý
medailista z téhož šampionátu,
kladivář Jan Doležálek.

Shodou okolností je Roman
Šebrle jediný další Čech po
rozdělení Československa,
který měl stříbrnou olympijskou medaili v atletice. Takže
je to pro mě tohle i trošku
symbolika,« přemítal Vadlejch. Výhry žen byly způsobené i shodou okolností.
»Vždy, když se povedla chlapovi sezona, třeba typu Víti
Veselého nebo Pavla Masláka,

tak vždycky v tom roce zazářila extrémně žena typu Zuzky
(Hejnové) a Báry (Špotákové),« poznamenal.

Zdravotní problémy
Sezona ozdobená olympijským stříbrem se pro Vadlejcha nevyvíjela idylicky. Před
Zlatou tretrou se zranil
a v Ostravě nevědomky házel

s natrženým tříslem. Zlom přišel na konci června na mistrovství republiky ve Zlíně,
kam se vrátil po více než měsíci a ostrý test zvládl. »Tretru
jsem ještě nějak odházel, protože jsem potřeboval potvrdit
svazový limit. Až potom jsem
zjistil, že jsem závodil s dírou
v noze. A vůbec se to nechtělo
hojit,« vzpomínal na těžké
chvíle vítěz ankety.

Další
nezapomenutelné
vzpomínky mu přineslo Tokio.
»Samozřejmě finále, kdy se
mi podařilo pátým hodem přehodit kluky a dostal jsem se na
druhou pozici. To je prostě
pocit, který přeji každému
v každé profesi. To je opravdu
něco neskutečného, kdy se
stane něco, co chcete, v co
vnitřně doufáte,« svěřil se.
Díky tomu se sezona 2021
stala jeho životní. »Jinak ji
nazvat nemůžu. Stříbrný olympijský medailista, to je věc,
která se už nemusí nikdy
opakovat. Ještě teď v sobě
cítím ten pocit, kdy jsem
odcházel ze stadionu a zúročilo se těch dvacet let dřiny.

Symbolika pro vítěze
»Je to super,« radoval se
Vadlejch. V desítce je nepřetržitě od roku 2016. »Pro mě je
to cena za nějakou stálost, stálou výkonnost. Myslím si, že
je to docela těžké udržovat se
v té opravdu maximální světové špičce. V momentě, kdy se
v ní člověk udrží, tak v té
anketě většinou uspěje. Závisí
to na zdraví. I když jsem
poslední roky s něčím laboroval, tak to vždycky vyšlo
a vždycky jsem se sem nějak
prosmýkl,« pochvaloval si.
Byl rád, že po patnácti
letech zlomil nadvládu žen.
»Je to pro mě obrovská čest.

Nahoře je novopečený Atlet roku, dole všichni ocenění pěkně pohromadě

FOTO – ČTK/Michal KRUMPHANZL

Na druhou stranu já jsem to
vždycky chtěl dělat a vždycky
jsem toho chtěl dosáhnout.
Pamatuju si, že předobraz byl
pro mě vždycky trenér, který
právě vyhrál olympijské medaile. Vždycky
jsem se mu chtěl podobat nebo ho nějak
napodobit. V momentě, kdy se mi to povedlo po takovéhle dlouhé
době, třeba po těch dvaceti
letech, co jsem s tím začal, tak
jsem cítil obrovské zadostiučinění,« vykládal svěřenec Jana
Železného.
Pod pěti kruhy by se rád
představil nejen za tři roky
v Paříži, ale také v Los Angeles 2028. »Paříž už v hlavě
mám. Já už jsem dva roky zpět
říkal, že chci končit v Los
Angeles 2028. Samozřejmě
u nás olympiáda je největší
závod, který můžeme mít. To,
že se mi povedlo uspět na
téhle v Tokiu, mi dodává sebevědomí, že jde uspět i na
tomhle největším závodě
a pokusím se to nějak zopako(zr)
vat,« doufal Vadlejch.

ANKETA
ATLET ROKU 2021

r ATLET ROKU: 1. Jakub
Vadlejch 1609 bodů, 2. Vítězslav Veselý (oba oštěp) 1444,
3. Tomáš Staněk (koule) 1120,
4. Kristiina Mäki (1500 m)
1116, 5. Nikola Ogrodníková
(oštěp) 714, 6. Lada Vondrová
(400 m) 703, 7. Barbora Špotáková (oštěp) 594, 8. Diana
Mezuliáníková (1500 m) 365,
8. Barbora Malíková (400 m)
246, 10. Amálie Švábíková
(tyč) 243.
r DALŠÍ POŘADÍ: 11. štafeta 4x400 muži 213, 12. Jan Štefela (výška) 132, 13. Vít Müller
(400 m př.) 74, 14. Jan Jirka
(200 m) 67, 15. štafeta 4x400
ženy
do
23
let
63,
16.
Markéta
Červenková
(koule) 57, 17. Pavel Maslák
(200 a 400 m) 35, 18. František
Doubek (víceboje) 27, 19. Patrik Šorm (400 m) 25, Dominik
Záleský (100 m) 25, 21. Jan
(kladivo)
15,
Doležálek
22. Filip Sasínek (1500 m) 6,
23. Radek Brunner (ultramaraton) a Marcela Joglová (maraton) oba 4, 25. Tereza Ďurdiaková (chůze) 3, 26. Jakub
Davidík (800 m) 2, 27. Eliška
Martínková (chůze), Petr Svoboda (110 m př.), Radek Juška
(dálka) a Adam Sebastian
Helcelet (víceboje) všichni 1.
r JUNIOR ROKU: František
Doubek (víceboj).
r OBJEV ROKU: Jan Doležálek (kladivo).
r TRENÉR ROKU: Jan Železný.

Odstupte!
Moderní pětibojaři se bouří

Bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení
Karolína Erbanová dala svůj první gól v reprezentaci hokejistek. V generálce před kvalifikací na olympijské hry v Pekingu
pomohla českému týmu porazit v Chomutově Dánsko 4:0.
FOTO - Facebook

Přes 650 moderních pětibojařů podepsalo
dopis, který vyzývá současné vedení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM)
k rezignaci. Jejich žádost je reakcí na čtvrteční vyřazení parkuru z programu tohoto
sportu počínaje olympijským cyklem
s vrcholem v Los Angeles v roce
2028. Rozhodnutí už dříve kritizovali i čeští pětibojaři v čele s olympijským vítězem z Londýna Davidem
Svobodou.
»Jako současní i bývalí moderní
pětibojaři jsme šokováni rozhodnutím
výkonného výboru vyřadit parkur. Jednomyslně vyjadřujeme nedůvěru v předsedu i celý
výkonný výbor,« píše se v dopise, který
podepsala také řada olympijských medailistů. Podle nich potřebuje federace nové vedení, které bude hájit dlouhodobé zájmy sportu
i sportovců a bojovat o udržení pětiboje
v programu OH.
Vedení UIPM hodlá se sportovci příští
týden o situaci jednat. »Všichni, kteří obdrželi otevřený dopis výkonného výboru ze
4. listopadu, jsou zváni k účasti na otevřeném

dialogu o této záležitosti, aby mohli lépe porozumět pozadí. Dialog bude naplánován
během příštího týdne,« uvedli zástupci UIPM.
Další diskuse budou možné 27. a 28. listopadu během volebního kongresu.
Návrh inovativní komise vzniklé v roce
2018 je podle UIPM výsledkem
dlouhodobějších diskusí spojených
s parkurem jako problematickou disciplínou. Jeho výměna by navíc dala
možnost startovat v plnohodnotném
pětiboji i mládežnickým kategoriím,
protože v nich se na koni nyní nezávodí.
Moderní pětiboj je jediným sportem, jenž
byl vytvořen přímo pro olympijské hry. Jeho
velkým propagátorem byl zakladatel moderního olympijského hnutí Pierre de Coubertin
a poprvé se v něm bojovalo o cenné kovy
v roce 1912 ve Stockholmu.
Soutěž pod pěti kruhy byla dlouho pětidenní, od Atlanty 1996 byl program zhuštěn
do jednoho dne. Na příštích hrách v Paříži by
sportovci měli stihnout plavání, šerm, parkur
a kombinovaný běh se střelbou v novém
formátu během pouhých 90 minut.

Volby do výkonného výboru UIPM se
mají konat na konci listopadu. Dosavadní
předseda Němec Klaus Schormann je v jejím
čele od roku 1993.
Ani českým moderním pětibojařům se
nezamlouvá skutečnost, že by měl jejich
sport přijít o parkur. Například olympijský
vítěz z Londýna David Svoboda řekl, že to je
nesmysl, a podle jeho slov závodníci budou
v otevřeném dopisu žádat odstoupení současného vedení.
»Je to nesmysl. Nikdo to nechápe, alespoň
z mého okolí,« řekl současný trenér mládeže
Svoboda na webu Armádního sportovního
centra Dukla. Pro ČTK dodal, že vznikla iniciativa pětibojařů po celém světě. »Špičkových aktivních i bývalých závodníků, trenérů, kteří se dali dohromady a už toho mají
dost. Budeme otevřeným dopisem žádat
odstoupení současného vedení unie, protože
už není čas na kompromis. Chceme zachránit pětiboj v současném složení disciplín
a konečně vyvolat akci, která změní nerespektování pětibojařů touhle vrchností.«
(koz, čtk)

