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Protiválečný mítink uspořádala
pražská KSČM ve spolupráci s dalšími
organizacemi a spolky, které za středo-
bod své veřejné práce považují zacho-
vání míru v Evropě a ve světě. Mezi
účastníky byl i první místopředseda
ÚV KSČM Petr Šimůnek.

»Demonstrace této vojenské síly
(průjezd vojenských konvojů USA) je
nezodpovědným hazardem, který při-
spívá ke stupňování napětí na rusko-
ukrajinské hranici a k ohrožení míru
a nás všech,« řekla v úvodu předsedky-
ně KV Praha MMaarrttaa SSeemmeelloovváá. »Přišli
jsme říci jasné NE provokacím prová-
lečných štváčů USA a NATO. Víme
z minulosti, jak pomocí lží a vykon-
struovaných dezinformací vyvolávají

konflikty a války, ať to bylo v Jugoslá-
vii, Sýrii, Libyi, Iráku, Afghánistánu či
nyní na rusko-ukrajinské hranici. Náš
nesouhlas i opovržení mají i jejich při-
sluhovači z české vlády a českého par-
lamentu. Dodávky munice na Ukraji-
nu, přímá podpora fašistů, válečný
pokřik Fialy, Černochové, Lipavského,
Langšádlové, Vystrčila, i primátora
Hřiba svědčí o tom, jak se zaprodávají
cizím zájmům bez ohledu na ohrožení
míru, bez ohledu na bezpečí obyvatel,«
uvedla a pokračovala otázkou, jestlipak
by šli »tito hrdinové« válčit do první
linie? »Žádáme proto vládu a parla-
ment – přestaňte přilévat oleje do ohně;
řešení je jediné – u jednacího stolu bez
řinčení zbraní a válečných výzev!«

Solidarita se Slováky
proti US Army

Důrazem na jediné možné, tedy
diplomatické řešení navázal místopřed-
seda ústředního výboru MMiillaann KKrraajjččaa..
Také on označil proválečné deklarace,
výroky a činy českých ministrů jako

přilévání oleje do ohně současnou vlád-
ní koalicí. »Co jiného je schválení
dodávek munice na Ukrajinu, která
dopadá každým dnem na Donbas? Co
jiného jsou slova ministryně Černocho-
vé, že je dokonce možné na Ukrajinu
vyslat příslušníky Armády ČR? Co
znamenají demonstrativní cesty minis-
tra zahraničí Lipavského, aby se fotil
s příslušníky ukrajinských ozbrojených
sil, které mají na svědomí zločiny, či co
jiného je cesta pražského primátora do
Kyjeva?« kladl otázky Krajča a připo-
mněl, že v Kyjevě o demokracii nelze
hovořit, když jsou lidé napadáni třeba
i za to, že hovoří jinou řečí než ukrajin-
sky, či když položí kytičku k soše osvo-
boditelů města od nacistické okupace.  

Komunisté organizovali v minulém
týdnu protest u Jihlavy proti americ-
kým konvojům, připomněl Krajča,
a solidárně podporují protesty bratr-
ského slovenského národa, kterému
byla vnucena hanebná tzv. obranná
smlouva USA-SR, přestože s ní větši-
na obyvatel Slovenska nesouhlasí.
»Odmítáme, aby v ČR byla cizí voj-

ska; odmítáme, aby zde byla perma-
nentní vojenská základna; nechceme,
aby se ČR jakkoli podílela na eskalaci
napětí v Evropě! Odmítáme členství
ČR v NATO, neboť to je agresivní
imperialistický pakt, který přináší
agresi, utrpení a smrt,« shrnul posel-
ství protestní demonstrace Krajča,
které doprovodil potlesk účastníků
a skandování »Zrušte NATO!«.

Za široké mírové hnutí 
V další části mítinku vystoupili

představitelé různých spolků a hnutí,
které akci podpořily. Zástupce České-
ho mírového hnutí PPeettrr VVllččeekk přednesl
aktuální prohlášení Světové rady míru,
jíž je České mírové hnutí členem. Svě-
tová rada míru uvádí, že eskalaci napě-
tí zapříčinilo NATO svou agresivní
expanzí do východní Evropy a vytvo-
řením pásu od Baltu k Černému moři
za účelem obklíčení Ruské federace.
»NATO své agresivní cíle otevřeně
prosazuje a neskrývá, na varšavském
summitu mj. prohlásilo, že je připrave-
no na jaderný úder proti svým odpůr-

cům,« zdůraznil Vlček, což vyvolalo
skandování »hanba« a »fuj, NATO!«.

Světová rada míru si uvědomuje, že
konflikty a války ve světě probíhají
kvůli kontrole surovin a energetických
zdrojů, kvůli ziskům a trhům a kontro-
le sfér mocností, a zde spočívá příčina
i současné neklidné doby. Přitom je
otřesným paradoxem, že na jedné stra-
ně rostou válečné výdaje, na druhé stra-
ně trpí 820 milionů lidí hladem, citoval
Vlček Světovou radu míru. Součástí
současných procesů destabilizace je
i ideologická kampaň za přepisování
dějin, v níž EU klade rovnítko mezi
reakční fašistické a nacistické teorie
a odpor těch, kteří se postavili proti
těmto silám před sedmi desetiletími. 

AAddaamm NNaaiinnaarr z Komunistického
svazu mládeže připomněl, jak v uplynu-
lých letech mainstreamová média pro-
kazatelně lhala, aby zmanipulovala
veřejné mínění ve prospěch války –
v případě Jugoslávie, údajných zbraní
hromadného ničení v Iráku, jež zahájily
invazi do této země, lhaní o poměrech
v Libyi či Sýrii. (Pokračování na str. 2)
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Podle jeho slov prezident
Vladimir Putin nevěnuje pozor-
nost západním tvrzením o údaj-
ných konkrétních datech, kdy
má invaze začít, a o ruském
postoji sám informuje západní
představitele. Charakter Putino-
vých rozhovorů s lídry západ-

ních zemí je přitom v ostrém
kontrastu s hysterií, kterou pro-
jevují média těchto zemí,
poznamenal Peskov. USA,
Velká Británie ale i další země
jsou přesvědčeny, že až 190 000
vojáků, které má Rusko na hra-
nicích s Ukrajinou, je připrave-
no v nejbližší době zaútočit a už
se tak chovají. Západ se vyjad-
řuje způsobem, jako by Moskva
zaútočila.

Západní prohlášení o údaj-
ných ruských invazních plánech
podle Peskova jen přiživují
napětí. A když je situace napja-
tá na maximum, jako je tomu
nyní na linii kontaktu mezi
ukrajinskými jednotkami a pro-
ruskými aktivisty na Donbasu,

kde vůdci Doněcké lidové
republiky a Luhanské lidové
republiky vyhlásili mobilizaci,

»pak jakákoli jiskra, jakýkoli
neplánovaný incident nebo
jakákoli drobná plánovaná pro-
vokace mohou mít nenapravi-
telné následky,« prohlásil kre-
melský mluvčí. »Ve skutečnos-
ti existuje výrazný kontrast
mezi hysterií, která se rozvíjí
v médiích těchto západních
zemí, a charakterem Putino-
vých jednání. Ano, zaznívají

otázky, že ‚podle našich údajů
existují agresivní plány‘. Ale
zaznívají velmi, velmi diploma-
ticky. Na všechny tyto dotazy
prezident Vladimir Putin odpo-
vídá tím nejkonstruktivnějším
způsobem. Mnozí s ním nesou-
hlasí, buď vůbec, nebo zčásti.
Ale pokaždé všichni konstatují,
že existuje základ pro diskusi,
pro pokračování jednání. A to
je patrně to nejdůležitější,« pro-
hlásil Peskov. »Rusko v celé
své historii nikdy nikoho nena-
padlo. Rusko, které přežilo
tolik válek, je tou poslední
evropskou zemí, která vůbec
chce vyslovit slovo ‚válka‘,«
zdůraznil mluvčí Kremlu.

((aavvaa,, ččttkk))

Rusofobní vzteklina
Boj proti válce musí být společný

Dnes s přílohou 
Haló na pondělí – Pří-Vě-Tek
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JASNÉ NE PROVOKACÍM
PROVÁLEČNÝCH ŠTVÁČŮ

USA A NATO.

HYSTERIE ZÁPADNÍCH
MÉDIÍ JE V ROZPORU

S ROZHOVORY PUTINA
S LÍDRY.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Vyplývá to z aktualizované
výstrahy Českého hydrometeoro-
logického ústavu (ČHMÚ). Výst-
raha před větrem, který v nára-
zech může mít rychlost nad 65
kilometrů v hodině a na horách
kolem 110 km/h, platí s nízkým
stupněm nebezpečí od sobotní
půlnoci. Podle upravené výstrahy
silný vítr hrozí v pondělí od 4.00
do 11.00 s vysokým stupněm
nebezpečí na celém území Čech
s výjimkou severovýchodu.
Podobné varování platí třeba i pro

Jihlavsko a Žďársko na Vysočině.
V dalších částech ČR vítr až do

úterního rána představuje nízký
stupeň nebezpečí, silně foukat by
nemělo jen ve Zlínském kraji.
»Slábnutí větru očekáváme
v úterý 22. února, ale v západní
polovině našeho území bude ve
středu vítr opět zesilovat,« varo-
val ČHMÚ.

Pro dnešní dopoledne, kdy má
vítr hrozit nejvíc, meteorologové
varovali před poškozením lesů
a stromů a škodami na budovách
a elektrickém vedení. Lidé by si
měli dávat pozor na větrem uná-
šené předměty, vyvrácené stromy
a zlomené větve. Opatrní mají být
řidiči, neměli by parkovat v blíz-
kosti starších budov, větších stro-
mů a vysokých stožárů. Silnice
mohou zablokovat spadlé stromy.
Lidé nemají chodit do lesa, na
horách by měli omezit túry
a nevyrážet na hřebeny.

Hladiny menších toků stoupají
po dešti v Jizerských horách,

Krkonoších, Orlických horách
i Jeseníkách až do dnešního veče-
ra. Vzestupy hladin by mohly
podle meteorologů dosáhnout
prvního povodňového stupně,
ojediněle až druhého povodňové-
ho stupně, při kterém už se voda
může vylévat z břehů do okolí.
Větší pravděpodobnost povodňo-
vých stavů je v okolí Trutnova
a Vrchlabí.

Silný vítr ČR trápil v tomto
týdnu opakovaně, působil škody
na budovách a elektrickém vedení
a komplikace na železnici i silni-
cích. Ve čtvrtek bylo bez dodávek
elektřiny až 300 000 odběratelů,
v sobotu ráno po novém větru
přes 50 000 domácností. Energe-
tici už poruchy opravili.

Silný vítr zastavil jednu z lano-
vek v oblíbeném krkonošském
středisku Harrachov na Jablonec-
ku. Lyžaři ale mohli využít další
lanovku nebo vleky. Kvůli větru
je zavřená pražská zoologická
zahrada.

Hasiči Správy železnic zasahova-
li v souvislosti se silným větrem
u 34 událostí, oznámila firma na
Twitteru. »Kromě úseků Mariánské
Lázně - Kynžvart a Tršnice - Fran-
tiškovy Lázně jsou všechny tratě
v provozu,« doplnila. Během noci
na neděli a rána silný vítr omezoval
vlakovou dopravu zejména na
západě Čech, později se provoz
dočasně zastavoval také na tratích
jinde v ČR, třeba na Vysočině nebo
ve středních a východních Čechách
a na severní Moravě, vyplývá
z webu Českých drah.

Počátek letošního roku je na
některých horských vrcholech
v ČR, ale i na měřicích stanicích
v nižších polohách výrazně větr-
nější než ve většině z předchozích
deseti let, vyplývá z údajů ČHMÚ
na Twitteru. Údaje o počtu dní,
kdy rychlost větru dosáhla vichři-
ce, zveřejnil za Sněžku a Mile-
šovku a také za Kocelovice na
Strakonicku nebo pražskou Ruzy-
ni. ((zzmmkk))

Větry větší než dosud

Rusofobní vzteklina
(Dokončení ze str. 1)

Proto nelze věřit mainstreamu
a válečným štváčům manipulujícím
s veřejným míněním, podtrhl Nainar.
Kapitalisté mají zájem na válce, aby
mohli prodávat zbraně, zdůraznil
s dodatkem, že dokud bude kapitalis-
mus, mír na světě nebude nikdy. Proto
mladí komunisté požadují vystoupení
ČR z NATO a jeho rozpuštění, neboť
chtějí mír a život beze strachu pro
všechny lidi na Zemi.

Na nepřijatelnou situaci, kdy česká
vláda vyslala českou munici na Ukraji-
nu, aby zabíjela třeba i děti v LLR
a DLR, poukázala předsedkyně RR
Levicových klubů žen KKvvěěttaa ŠŠllaahhúúnnkkoo--
vváá.. Tamním dětem v konkrétní škole
v Luhansku levicové ženy posílají dárky,
přispívají jim na školství. »A najednou
jim česká vláda pošle munici, aby tyto
děti byly zabíjeny?« ohradila se jménem
všech mírově uvažujících žen, které by
rády viděly uplatnění peněz při odstraňo-
vání problémů ve zdravotnictví, sociální
oblasti či školství, zásadně však nikoli
pro vedení války. 

VVááccllaavv NNoovvoottnnýý z OI Ne základ-
nám, iniciativy, jež osvědčila své
schopnosti v bojích proti americkému
radaru původně zamýšlenému
v Brdech, informoval, jaké kroky Ne
základnám činí dnes. Apeluje na vlád-
ní politiky, připomíná, kde dle nich
dochází k porušování dosud ujednané-
ho. Například ještě Babišova vláda
odsouhlasila pro průjezdy napříč Čes-
kou republikou menší počet americ-
kých vojáků a jejich techniky, než se
aktuálně děje průjezdem Armády USA
na cvičení Saber Strike na Slovensko
(a bude se dít i při návratu na základny
v Německu). Vyzval, aby se občané
obraceli na premiéra Petra Fialu
(ODS) a poslance s apelem, že nechtě-
jí být vtaženi do války. K ničemu tako-
vému totiž nedostali současní politici
od občanů mandát.

Na válečné běsnění 
doplácejí pracující

Pro to, aby se lidé nestali »potravou«
pušek, děl a dalších zbraní, horoval ve
svém projevu předseda Odborového
sdružení ČMS SSttaanniissllaavv GGrroossppiičč..
Občané se musí dnes vyrovnávat
s dopady narůstající hospodářské krize
a pandemie COVID-19, a současná
pětikoaliční vláda se nezabývá tím, jak
žije její lid, jenž si »utahuje opasky«,
ale touží být všemožně »v náruči«
Spojených států amerických, míní
Grospič. »Na válečné běsnění vždy
nejvíce doplácí pracující člověk, který
se dostává do soukolí mocných.«
A pokud občané dokázali společně
vystavět hráz na Brdech, dokázali
vyvinout velkou vlnu solidarity, je

potřeba tak činit i dnes, vyzval odboro-
vý předák. Motiv nezbytného spojová-
ní všech protiválečných sil ostatně pro-
cházel jako červená nit všemi vystou-
peními. »Odbory jsou na straně pracu-
jících, na straně míru a slovanské vzá-
jemnosti!« 

Předseda Národní rady KČP JJaarroo--
ssllaavv HHuuddeecc vyjádřil naději, že tímto
společným protestem »dáme najevo
své odhodlání ubránit mír a nedovolit
pokračování válečného dobrodružství
u bran Ruské federace a Běloruska
s využitím těžce zkoušeného lidu bra-
trské slovanské Ukrajiny«.

Nedělní demonstrace proti válce
měla i mezinárodní rozměr, neboť se
jí solidárně zúčastnila skupina
německých antifašistů a mírových
aktivistů z Braniborska. Jejich před-

stavitelka MMoonniikkaa SScchhöömmmmeelloovváá
informovala, že němečtí odpůrci
válek NATO uspořádali v pátek
v Berlíně obdobnou akci, aby vyjádři-
li nesouhlas s průjezdem amerických
vojsk na východ Evropy a s členstvím
v NATO. »Boj za mír musí být spo-
lečný,« zdůraznila.

S vražděním donbaských
dětí se nesmíříme

Na závěr vystoupil prezidentský
kandidát s podporou KSČM JJoosseeff
SSkkáállaa, komunista a kandidát českých
vlastenců, jak jej představila moderá-
torka. »Nám nemůže být lhostejné, že
ti, kdož vyhráli krvavý státní převrat
na Majdanu, vraždí donbaské děti.
S tímto se nikdy nedokážeme smířit.

Chápeme proto, proč se tomu postavi-
li lidé v Doněcké a Luhanské lidové
republice, rozumíme jim a nikdo nám
nenamluví, že na to nemají právo,«
řekl a připomněl otřesná fakta o počtu
ukrajinskými vojáky zavražděných
dětí na Donbase a v Luhansku: 147
celkově, z toho 49 děvčátek, k tomu
363 zmrzačených donbaských dětí.
S tímto se nikdy nesmíříme!, zvolal
prezidentský kandidát.

Skála jako historik připomněl, že
letos v říjnu tomu bude 60 let od
Karibské krize. »Tehdy z Turecka
mířily jaderné zbraně USA na Sovět-
ský svaz a doba jejich doletu byla
několik minut. SSSR podnikl odvet-
ný krok a dovezl srovnatelné zbraně
na Kubu. USA reagovaly na samé
hraně třetí světové války! Mocnosti
tehdy dospěly k rozumnému závěru,
že toto se již nikdy nesmí opakovat.
Jenže ono se to začíná opakovat.
Přece rozmisťovat americké jaderné
zbraně v Rumunsku či Bulharsku
znamená zkrátit dobu doletu na ruská
města na 3-5 minut! Ti, co mají
záchvaty rusofobní vztekliny, by
měli pochopit, že to není v jejich
zájmu, nikoho z nás,« připodobnil
Karibskou krizi současné situaci
a vyzval k mobilizování proti válce
všech rozumně uvažujících občanů.
Pojďme si říci, že to nevzdáme,
zakončil optimisticky. 

Po hodině se lidé od budovy americ-
ké ambasády začali rozcházet. Mezi
nimi i JJiiřříí FFoollaajjttáárr z Prahy, jenž se pro
náš list představil jako římskokatolic-
ký věřící, člověk, jehož rodina byla
v minulém režimu pronásledována, ale
přesto přišel na akci pořádanou komu-
nisty, protože s pojetím mítinku sou-
hlasí. Američané provokují Putina,
řekl naší zpravodajce a připomněl
například masakr vietnamských civi-
listů v My Lai jako hrůzný zločin ame-
rického imperialismu. ((mmhh))

Stát bude hospodařit se schodkem 280 miliard
SSttáátt bbuuddee lleettooss hhoossppooddaařřiitt ss ppřřííjjmmyy

11661133,,22 mmiilliiaarrddyy kkoorruunn aa vvýýddaajjii
11889933,,22 mmiilliiaarrddyy.. NNáávvrrhh ssttááttnnííhhoo rroozz--
ppooččttuu,, kktteerrýý ppooččííttáá ssee sscchhooddkkeemm 228800
mmiilliiaarrdd kkoorruunn,, vv ppáátteekk vveeččeerr ppooddppoořřii--
llaa vv úúvvooddnníímm kkoollee jjeeddnnáánníí PPoossllaanneecckkáá
ssnněěmmoovvnnaa.. NNyynníí uužž nneellzzee zzáákkllaaddnníí
ppaarraammeettrryy mměěnniitt,, ppoossllaannccii mmoohhoouu jjeenn
ppřřeessuunnoovvaatt ppeenníízzee uuvvnniittřř rroozzppooččttuu..

Návrh v prvním čtení podpořilo 103
poslanců vládní koalice. Stalo se tak
po téměř jedenáctihodinové debatě,
v níž návrh kritizovali zástupci ANO
včetně bývalých ministrů i poslanci
SPD. Obě opoziční hnutí podle očeká-
vání hlasovala proti rozpočtu.

Premiér Petr Fiala a ministr financí
ZZbbyynněěkk SSttaannjjuurraa (oba ODS) považují
rozpočet za úsporný a protiinflační.
Podle prezidenta MMiillooššee ZZeemmaannaa je
rozpočet naopak proinflační a není
prorůstový. Výhrady měl například
kvůli škrtům v platbách do veřejného
zdravotního pojištění za státní pojiš-
těnce nebo snížení investic. Kritizo-
val také, že návrh neruší žádné daňo-

vé výjimky, které podle něj stát stojí
380 miliard korun. Vyzval členy
dolní komory k obnovení vyššího
zdanění příjmů fyzických osob, což
by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard.

To odmítl šéf státní kasy, proti ploš-
nému rušení výjimek se pro náš list
vyjádřila také bývalá šéfka sněmovní-
ho rozpočtového výboru MMiilloossllaavvaa
VVoossttrráá (KSČM). »Jsem přesvědčena
o tom, že je potřeba udělat nějakou
revizi daňových výjimek, ale určitě
nerušit výjimky, které pomáhají rodi-
nám s dětmi, nebo v sociální či zdra-
votní oblasti,« uvedla exposlankyně.

Protože Česká republika dosud
nemá schválený rozpočet pro letošek,
hospodaří od ledna v rozpočtovém
provizoriu, v jehož rámci jednotlivé
kapitoly státního rozpočtu dostávají
v každém měsíci peníze na výdaje do
jedné dvanáctiny celkové roční část-
ky v předcházejícím roce. Rozpočet
má nabýt účinnosti dnem následují-
cím po jeho vyhlášení. »Takže máme
předpoklad, že rozpočtové provizo-

rium by mohlo skončit nejpozději
v polovině března a pak bychom už
mohli hospodařit podle schváleného
rozpočtu,« upozornil Stanjura. Vláda
již dříve uváděla, že provizorium
bude trvat nejdéle do konce března.

Bývalá ministryně financí AAlleennaa
SScchhiilllleerroovváá (ANO)
rozpočtu vytkla, že
nynější vláda pouze
vzala původní návrh
bývalého kabinetu
a seškrtala v něm, co
se dalo. Další politici ANO pak roze-
bírali jednotlivé oblasti rozpočtu podle
svého zaměření. Vytýkali nedostatek
peněz na jednotlivé účely nebo zpo-
chybňovali vládou uváděné úspory.

Vláda škrtá 
na potřebných lidech

»Já si myslím, že rozpočet by hlav-
ně neměla být hra s čísly, o které
každý zasvěcený ví, že to není prav-
da,« prohlásil bývalý předseda Sně-

movny RRaaddeekk VVoonnddrrááččeekk (ANO).
Škrty v rozpočtu jsou podle něj jenom
na papíře. Pozastavoval se například
nad tím, že v době zdražujících potra-
vin nechává stát 65 korun denně na
potravinové dávky pro vězně. »Já
jsem slyšel dnes pana ministra Stan-

juru, že chce štíhlý stát. Já jsem netu-
šil, že začne zrovna vězni,« podotkl.

JJaann SSííllaa (SPD) uvedl, že návrh roz-
počtu snižuje příliv peněz do zdravot-
nictví. Je podle něj jen těžko pocho-
pitelné, proč se šetří na zdravotnictví,
které je dlouhodobě podfinancované.

Snížení plateb státu do zdravotnic-
tví kritizoval také předseda SPD
TToommiioo OOkkaammuurraa. »Vláda škrtá na
potřebných lidech, a naopak zvyšuje
výdaje na nepotřebné politické trafi-
ky,« uvedl.

Místopředseda Sněmovny JJaann SSkkoo--
ppeeččeekk (ODS) řekl, že nynější návrh
rozpočtu je maximum možného
a nešlo šetřit víc. »Je to pouze roz-
cvička na rozpočty v příštích letech,«
uvedl. V dalších letech bude podle
něj potřeba velkým tempem snižovat

schodek a snížit podíl
výdajů, které určují
zákony. »Nepůjde to bez
systémových změn ve
zdravotním a penzijním
systému,« poznamenal.

Rozpočet nyní dostanou k projedná-
ní sněmovní výbory. Rozpočtový
výbor projedná jejich doporučení
v úterý 1. března. Druhé čtení na plénu,
kdy mají poslanci možnost přednášet
své návrhy na přesuny peněz, má přijít
na řadu v pátek 4. března. Závěrečné
schvalování by se mělo odehrát ve čtvr-
tek 10. března. Poté zamíří k podpisu
prezidenta. Zeman přislíbil, že i přes
výhrady nebude rozpočet vetovat.
Senát se schvalováním rozpočtu neza-
bývá. ((jjaadd))
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PODLE ODS JE TO POUZE ROZCVIČKA
NA ROZPOČTY V PŘÍŠTÍCH LETECH

A NEPŮJDE TO BEZ SYSTÉMOVÝCH ZMĚN
VE ZDRAVOTNÍM A PENZIJNÍM SYSTÉMU…

Technik s horolezeckým vybave-
ním se snaží zajistit silným vět-
rem uvolněnou cibuli s křížem na
věži kostela svatého Jakuba Vět-
šího v Sokolově na Karlovarsku. 

FFOOTTOO –– ČČTTKK//SSllaavvoommíírr KKUUBBEEŠŠ


