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Chceme, aby lidé žili v míru,
aby měli práci a důstojný plat
V místě, kde se v roce 1890 konal první 1. máj, tehdy
masový tábor dělnictva a pražského lidu žádající
osmihodinovou pracovní dobu a důstojné podmínky
k životu, se na státní svátek 1. května konalo shromáždění pražských komunistů spojené s položením
rudých květin k tamní pamětní desce. Kvůli vládním
opatřením měla akce komorní charakter.
Kapitalismus nemá řešení
toho, proč se jedni topí v penězích na úkor druhých, proč
druzí pracují na první skupinu,
proč jsou války a trvá vykořisťování. »Proto my komunisté
to chceme změnit, proto chceme socialismus. Chceme, aby
lidé žili v míru, aby měli práci,
slušné životní podmínky,
důstojný plat. Chceme, aby
lidé neměli strach, co bude
zítra, aby se nemuseli bát, že
zůstanou na ulici, protože
nebudou mít na nájem, jídlo,
lékaře, vzdělání, na základní
životní potřeby,« řekla předsedkyně KV KSČM Praha
Marta Semelová.
Poukázala na přítomnost
strachu – strachu lidí z nákazy,

ZÍTRA

ČTĚTE

Střípky z mého podivného
života. Druhý díl vyprávění
Anny Váchalové.

Ekonomika analytiky příjemně překvapila.

strachu o své rodiny, že přijdou o práci, že zůstanou osamoceni, nebudou mít prostředky, jak žít. »Namísto toho,
abychom se spojili a společně
hledali řešení, abychom vyjádřili solidaritu a pomoc ostatním, tak jsou mezi námi politické nuly, které vyvolávají
nenávist, zášť a protiruskou
hysterii,« pokračovala ve
svém projevu, v němž připomněla zlovolné počínání
Prahy, jež pod vedením Pirátů
nechce vrátit pamětní desku
vděčnosti Pražanů za osvobození 1. ukrajinským frontem
Rudé armády; MČ Řeporyje,
kde byl instalován pomník
vlasovců, a Prahy 6, která
odstranila sochu maršála
Koněva, osvoboditele poloviny Evropy od fašismu. Současně informovala, že 9. května ve 12 hodin komunisté uctí
podíl rudoarmějců a dalších
Spojenců na Olšanských hřbitovech v Praze.
Komunisté odmítají nenávist »vyvolanou některými
lokaji, kteří slouží velkokapi-

tálu, USA a proválečnému
paktu NATO«. Tito politici
narušují mezinárodní vztahy
a ohrožují mír, proto vyzvala
ke spojení sil se všemi, kdož
o mír usilují.
Krátce promluvili místopředsedové Pet r Šim ůnek
a Milan Krajča. »Jsem velice
rád, že zde vlaje vlajka USA,
protože ti, kteří ji přinesli, si
uvědomují, že První máj je
slaven díky tomu, že američtí
dělníci bojovali jako jedni
z prvních za svá práva, za
pracovní
osmihodinovou
dobu, a byli potlačeni,« řekl
Šimůnek k miniskupince provokatérů, kteří si přinesli –
neznajíce dějiny – vlajku
USA. »My komunisté jsme
internacionalisté, nemáme
proti nikomu zášť,« pokračoval Šimůnek s tím, že ve Spojených státech žijí také komunisté, odboráři, se kterými se
čeští komunisté setkávají na
mezinárodních akcích. Americký lid, tak jako český lid, si
přeje společnost, která již
nikdy nedopustí války.

Mladí ponesou
náklady dluhu
Milan Krajča navázal připomenutím 1. května 1886, který
byl na počest zavražděných
v mohutné stávce dělníků
v Chicagu vyhlášen Druhou
internacionálou, a to celosvě-
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Zleva Petr Šimůnek, Petra Prokšanová a Milan Krajča
tově, svátkem mezinárodní mladí lidé, kteří v sílící krizi vě, komunisté totiž První máj
solidarity, Svátkem práce. kapitalismu zažívají problé- oslavili i na dalších místech
V oprávněném zápase za pra- my, když hledají práci, když ČR, např. středočeská KSČM
cující budou komunisté i nadá- se chtějí osamostatnit. Jsou to i s hudbou v Kladně, Rakovníle pokračovat, ubezpečil Kraj- oni, na které nejvíce dopadne ku, Nymburku a Mladé Boleča.
současná krize, protože oni se slavi, přičemž na posledních
První máj také jako svátek budou vyrovnávat s velkým dvou místech promluvil
lásky připomněla Petra Prok- finančním dluhem, jenž se k významu Svátku práce
šanová, předsedkyně Komise vytvořil v důsledku pande- místopředseda ÚV KSČM
mládeže ÚV KSČM, a vyzva- mie.«
a předseda OS ČMS Stanislav
la páry políbit se pod rozkvetČest práci! zaznělo nejen na Grospič. Více o Prvním máji
(mh)
lou třešní. »Jsou to právě historickém Střeleckém ostro- v Brně na str. 2.

Evropané demonstrovali za lepší život
L i d é p o c el é E v r o p ě s e
v s o b o t u z a p o j i l i d o p rv o m á jových demonstrací navzdory
různým nařízením či zákazům
souvisejícím s pandemií, aby
požadovali především sociál n í s p r a v e d l n o s t , k te r á j i m
u m o ž n í p ro ž í t ž i v o t d ů s t o j ným způsobem.
Ve Francii se do tradičních
prvomájových demonstrací
zapojily desítky tisíc lidí,
jejichž požadavkem byla sociální spravedlnost a zrušení
vládního plánu na snížení
dávek v nezaměstnanosti.
V Paříži se odborářského protestu účastnili mj. pracovníci
ze sektorů zvláště zasažených
pandemií a členové hnutí tzv.
žlutých vest, které před třemi
lety spustilo mohutnou vlnu
demonstrací proti vládě.
V Paříži, Lyonu, Nantes, Lille,
Toulouse a dalších městech se

konalo na 300 demonstrací.
Většina akcí byla poklidná.
V metropoli bylo v potyčkách
zatčeno 46 osob, v celé zemi
pak 56. Podle odborového
svazu CGT přišlo ve Francii
demonstrovat 170 000 lidí,
z toho 25 000 v Paříži. Shromáždění se zúčastnil také lídr
autentické levice Jea n-Luc
Mél enc hon, který hodlá
vyzvat prezidenta Emmanuela
Macrona v prezidentských
volbách. Mélenchon v Lille
řekl: »Přeji si, aby pracující
třída mohla žít beze strachu
z nezaměstnanosti.«
Na 100 lidí bylo zatčeno při
pochodu na istanbulské
náměstí Taksim, který se
konal navzdory plošnému
lockdownu v Turecku. Policie
náměstí uzavřela a zabránila
organizátorům akce přednést
tam projevy a položit věnce.
Protestovalo se i v Ankaře
a dalších městech. Taksim má
pro prvomájové manifestace
zvláštní důležitost, neboť
v roce 1977 tam neznámí
odstřelovači zahájili palbu do

půlmilionového
zástupu
demonstrantů. Tehdy zemřelo
34 lidí.

V Helsinkách bylo při
sobotní demonstraci proti
koronavirovým opatřením

Jedna z dvaceti prvomájových demonstrací v Berlíně

zatčeno na 50 lidí. Ve finském hlavním městě platí
zákaz sdružování více než
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šesti osob, ale sešlo se jich
na 300. Ve Švédsku protestovalo proti restrikcím 500
až 600 lidí, policii se nepodařilo akci porušující epidemické předpisy rozpustit
a lidé se rozešli až po dvou
hodinách. Proti prvomájovému pochodu s 1000 účastníky ve Vídni zasáhla policie.
Použila slzný plyn a několik
lidí zatkla. V Madridu
nechyběl na demonstracích
zakladatel a lídr španělské
krajně levicové strany Podemos (Můžeme) Pablo Iglesias.
V německé metropoli Berlíně se konalo na 20 prvomájových demonstrací levicových
i pravicových skupin. Ve čtvrti Neukölln se odehrály
potyčky mezi levicovými
radikály a policisty, jichž bylo
po městě nasazeno přes 5600.
Na třídě Sonnenalle při
»revoluční
demonstraci
1. máje« vzplály podle DPA
popelnice a barikády z palet.
Zatčeno bylo 50 lidí.
(ava, čtk)
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Očkování je nutné
podstatně zrychlit

Pietní vzpomínka na hrdiny českého národního odboje a jejich rodinné příslušníky, popravené v letech 1939-1945, se konala v pátek v areálu strašnického krematoria v Praze. Zde totiž
byly ostatky těchto vlastenců zpopelněny a část popela tajně uchovávána zaměstnanci krematoria. K památníku Smutné jaro byly postupně položeny věnce Kanceláře prezidenta republiky,
Senátu, MČ Praha 10, Památníku Lidice, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, České obce sokolské, ČsOL a ČSBS. Za Památník Lidice květiny pokládal jeho ředitel
Eduard Stehlík a »lidické dítě« Jiří Pitín, jménem SOPVP předsedkyně Zdeňka Valouchová,
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jménem ČSBS místopředseda Emil Kulfánek ad. (mh)

Uctili památku rudoarmějců
Asi tři desítky motorkářů sympatizujících s ruským klubem Noční vlci se včera při pietním aktu
poklonily u památníku tankové bitvy u Staroviček
na Břeclavsku.
Pietního aktu se zúčastnilo celkem asi 100 lidí.
Mezi nimi byl i generální konzul Ruské federace
v Brně Alexandr Kalačev. Motorkáři si tradiční Cestou vítězství připomínají konec druhé světové války
a uctívají památku padlých příslušníků Rudé armády. Ani letos kvůli pandemickým opatřením ale členové ruského klubu nepřijeli.
Účastníci akce u památníku položili věnce.
V krátkém proslovu uvedli, že každoročně jezdí
Cestu vítězství, protože slaví vítězství nad zlem, nad
fašismem a radují se z toho, že skončila druhá světová válka jako jedno z největších zel v minulém
století. »Chodíme na pomníky, které stavěli naši
rodiče, a doufáme, že děti našich dětí budou vědět,
proč ty pomníky stojí a proč chceme, aby se na toto

hrdinství pamatovalo,« uvedl jejich zástupce v proslovu.
Už v pátek motorkáři uctili památku padlých příslušníků Rudé armády u památníku v Ostravě. Na
jižní Moravě se kromě Staroviček včera ještě konal
pietní akt v Ořechově u Brna, dnes pak v Brně
u Čestné mohyly Rudé armády.
Ruští Noční vlci několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé
světové války. Některé země tyto výpravy považují
za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko.
U Staroviček svedli vojáci Rudé armády s jednotkami wehrmachtu tankovou bitvu o důležitou kótu
číslo 237, odehrála se v husté mlze 16. dubna 1945.
Šlo o důležitou součást osvobozovacích bojů o Brno.
Památník byl zbudován v Akci Z v letech 1974
a 1975. Odhalený byl 20. dubna 1975 účastníkem
tankové bitvy, Hrdinou SSSR Stepanovičem Miren(ng)
kovem.

Dotace se vracet nemusejí
Z k r i t i z o v a n ý c h p ro j e k t ů
v a u d i t u E vr o ps k é ko m i s e ,
týkajících se dotací Evropské
u ni e p r o h o l d i ng A g r of e r t ,
byly proplaceny projekty za
3,1 milionu korun.
V roce 2017 Andrej Babiš
(ANO) vložil kvůli zákonu
o střetu zájmů (tzv. Lex
Babiš) akcie svých firem do
svěřenských fondů. Podle
závěrečné zprávy auditu ale
Babiš fondy ovládá, a je tak ve
střetu zájmů. Babiš označil
audit za účelový a zmanipulovaný.
»V auditu bylo 22 zjištění.
Všechna jsme vysvětlili,
zůstala čtyři. Česká republika
je necertifikovala vůči Evropské komisi, nic vracet nebude.
Celkem se to týká projektů za
113 milionů, z toho střet
zájmů za 5,1 milionu, z toho
byly proplaceny pouze za 3,1
milionu korun,« řekla včera
v pořadu Partie Terezie
Tománkové v televizi Prima
ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová (za ANO).
Dostálová už dříve řekla, že

proti sobě stojí dva právní
názory, mezi kterými by měl
rozhodnout jedině nezávislý
soud. Audit jako takový
u Soudního dvora Evropské
unie podle kabinetu napadnout nelze.
Podle ministra kultury
Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je
důležité, co udělá český soud,
pokud příslušná ministerstva
Agrofertu sdělí, že musí dotace vrátit, protože je Evropská
komise neproplatí a holding
rozhodnutí napadne. Ve chvíli,
kdy tuzemský soud rozhodne,
že nedošlo k porušení pravidel, podle Zaorálka Evropská
komise peníze proplatí.
V opačném případě musí
Agrofert peníze vrátit.

UDÁLOST

Mluvčí Evropské komise
Balázs Ujvari minulé pondělí
řekl, že Česko nemusí na
základě auditu vracet Unii
žádné peníze. České úřady
totiž nepožádaly o proplacení
evropských dotací, které byly
předmětem auditu. Dotace na
některé z dotčených projektů
už ale stát takzvaně předfinancoval ze státního rozpočtu.
Jedná se podle serveru iRozhlas.cz o dotaci 100 milionů
korun na stavbu linky na toastový chléb firmy Penam, 50
milionů pro firmu Lovochemie na vylepšení výroby hnojiv a dvě dotace dohromady za
zhruba pět milionů na výměny
sušáren zrnin pro firmu Cerea.
(ng)

Pokud nezačnou zdravotníci
podávat v příštím týdnu průměrně 100 000 dávek očkování pr ot i k or ona vi r u de nně ,
dostane se očkovací systém do
problémů.
V diskusním pořadu Partie
televize Prima se na tom shodli epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví za ANO
Roman Prymula a šéf poslanců
TOP 09 a lékař Vl astimil
Válek. Podle nich by se mělo
začít více vakcín podávat
například o víkendech.
V sobotu 1. května zdravotníci v Česku naočkovali proti
koronaviru 21 650 lidí, to je
zhruba o tisíc méně než předchozí sobotu. V pracovní dny

POVEDENÝ

tohoto týdne průměrně podali
přes 65 tisíc dávek vakcíny.
Ukončené očkování proti
nemoci
COVID-19
má
v republice po čtyřech měsících víc než milion lidí,
k sobotnímu večeru přesně
1 009 631.
Podle Prymuly se v případě,
že se nezačne očkovat požadovaných 100 000 lidí denně,
začnou hromadit vakcíny.
»Určitě to bude znamenat, že
se ten systém dostane dlouhodoběji do problémů,« uvedl
epidemiolog. »Hlavní problém
je, že zdravotníci jsou zapřaženi již přes rok,« prohlásil Prymula.
Za problematické považuje

epidemiolog také to, že je dost
nenaočkovaných lidí v nejstarších skupinách. Částečně za to
podle něj může celkem složitý
registrační systém. Podle Válka
by pak mohlo pomoci, kdyby
více očkovacích látek dostávali
praktičtí lékaři. Senioři jim
důvěřují více než očkovacím
centrům.
Ode dneška se spouští registrace pro takzvané pečující
osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo
čtvrtého stupně. Připravuje se
také očkování pracovníků
vysokých škol. Někteří senioři,
registrovaní především u svých
praktických lékařů, však stále
(ng)
na očkování čekají.

POLICEJNÍ NÁMĚSTEK SKONČÍ

N á m ě s t e k k r a j s k é h o ře d i t e l e s t ře d o č e s k é
p o l i c i e J a n K r e j č í , k t e rý ř í d i l p o d v l i v e m
a l k oh ol u , m us í po dl e p ol i c e j ní h o pr e z i d e nt a
Jana Šve jdara skončit ve funkci. Pro j eho
c h ová ní ne m á ž á dn é p oc h ope n í a ni om l u vu ,
u v e d l p ro S e z n a m Z p rá v y .
»Nemám absolutně žádné pochopení pro
nikoho, kdo usedne za volant pod vlivem
alkoholu. O to více, když se jedná o policistu.
Pro takové jednání neexistuje vůbec žádná
omluva a ve své funkci musí skončit,« reagoval Švejdar na případ, který nyní prověřuje
Generální inspekce bezpečnostních sborů
(GIBS).

Krejčího podle médií zastavila ve čtvrtek
večer hlídka na 18. kilometru dálnice D8
u Nové Vsi ve služebním vozidle. Při dvou
zkouškách na alkohol nadýchal nejprve 2,29
a poté 2,39 promile. Podle policejního prezidia se Krejčí ten den odpoledne zúčastnil
porady náměstků zodpovědných za trestní
řízení, na niž se na chvíli zastavil i policejní
prezident Švejdar, napsaly Seznam Zprávy.
Mluvčí inspekce Ivana Nguyenová sdělila,
že policista, kterého GIBS prověřuje, se mohl
dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. V případě prokázání viny mu
hrozí až roční vězení či peněžitý trest. (ng)

Poklonili se v Terezíně
V k o m or n í m p oč t u u c t i l i
účastníci pietního shromáždě n í na N á r od ní m hř bi t o vě
v T e r e z í ně p a m á t k u vš e c h
obětí umučených či zavraždě ných v koncentračních táborech za druhé světové války.
Kytice k hlavnímu pylonu
položili poslankyně PS PČR
Hana Aulic ká Jírovcová,
Miloslava Vostrá a poslanec
Stanislav Grospič. Dále za

Levicový klub žen Alena
Grospičová
a
zástupci
a zástupkyně LKŽ Kladno.
Přítomni byli zástupci OV
KSČM Kladno, Česká Lípa,
za místní OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld a Dagmar
Pokorová za Stálé fórum
Evropské levice - regionů.
Položení kytice na hřbitově
proběhlo také jménem německé levicové strany Die Linke.

V Malé pevnosti na bývalém
německém popravišti krátce
promluvila Hana Aulická
Jírovcová, která připomenula
děsivé okamžiky poslední
popravy 2. května 1945, při
které vyhasly životy převážně
mladých členů a členek skupiny komunisticky orientovaných odbojářů proti fašismu
Předvoj.
Soňa PULEROVÁ

TÝDNE

Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání
schůze Sněmovny, na níž by bylo možné vyslovit
nedůvěru menšinovému kabinetu hnutí ANO
a ČSSD. Podle Spolu, které ve Sněmovně disponuje
40 hlasy, je nutné ukázat, zda má vláda ve Sněmovně důvěru potom, co ji přestala podporovat KSČM. Ke svolání
(r)
schůze k vyslovení nedůvěry je třeba 50 podpisů.

Účastníci pietní akce na Národním hřbitově v Terezíně
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Proti hrozbě jaderné války
Boj za udržení zbytku sociálních
jistot ve společnosti, míru a proti
h ro z b ě j a d e r n é v á l k y k n o v é m u
imperiálnímu přerozdělení vlastnic tví surovinových zdrojů ve světě pat řily k hlavním tématům prvomájové ho setkání stovky občanů v Brně.
V parku na Moravském náměstí využili jarního počasí i k pobytu v pří rodě s dodržením protiepidemických
předpisů.
Předseda Městského výboru
KSČM v Brně (MěV) Martin Říha
v hlavním projevu zdůraznil, že levicově smýšlející občané jasně a silně
vyjadřují svůj názor. KSČM je připravena spolupracovat se všemi,

kteří podporují myšlenku vytvořit
sociálně spravedlivější společnost
jako základ pro budování státu. To,
co bylo za socialismu samozřejmost,
tedy právo na práci po dobu osmi
hodin denně, je v globalizovaném
kapitalistickém světě stále mlhavější.
Boj za toto právo začal v 80. letech
19. století v průmyslovém Chicagu
v USA. Pracující se bouřili a chtěli
spravedlivější pracovní podmínky.
K 1. květnu 1886 uspořádali celodenní stávku. Její předáci byli za to
popraveni.
»Nové kapitalistické zřízení u nás
přineslo lidem kromě nezaměstnanosti po roce 1989 spoustu ‚výdobyt-

ků‘, o kterých se dosud dovídali
z Televizních novin ve zprávách
o radostech a strastech západního
světa. Nechvalně známá kuponová
privatizace rozdala obrovský majetek, který byl do té doby společně
poctivě vybudován a spravován.
Kdyby alespoň část z privatizovaných podniků – jako je dobývání,
zpracování a dodávky strategických
surovin – zůstala ve státním vlastnictví, nemuseli jsme dnes řešit schodek
státního rozpočtu a státního dluhu.
Navíc stamiliardy korun ročně
odcházejí z České republiky do ciziny v podobě dividend zahraničním
majitelům českých podniků. Lidmi

vyvolení ‚naši nejlepší‘ vložili ČR
k ovládnutí do rukou zahraničního
kapitálu,« řekl Říha. Podotkl, že
roste zadlužování domácností.
Zvláště, když jejich členové ztratí
práci a nemají ani na základní životní potřeby. Nešťastně si půjčují
i u lichvářů a končí na ulici jako bezdomovci.
»Hlad po životní pohodě a sociálních jistotách znovu roste. Pravda
o době, která je lidem uměla dát, je
naše velká deviza. Přitom ke všemu,
co se našim jménem stát nemělo, se
stavíme čelem. Čest a svědomí
máme jako jediná z vlivných politických sil. Rozhodně čelíme lživému

přepisování dějin – společně s odboráři a vlasteneckými občanskými iniciativami se s tím nechceme smířit,«
uvedl dál Říha a pokračoval: »Lidé
kritizují, že pro strany a hnutí, které
se dnes dostávají k moci (tj. dřívější
světlonoši demokracie), je většina
předvolebních slibů jen cár papíru,
na který je potřeba zapomenout.
Dnes už neřeší ani problémy, které
nesnesou další průtahy. Místo zodpovědné vlády se navzájem odsuzují
v naději, že tím přitáhnou voliče od
koaličních partnerů. V očích okolního světa ztrácí ČR takovým počíná(vž)
ním svoji vážnost.«
(Více informací na str. 12)
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Krocení covidu v Kostarice
Hlava státu ke kauze Vrbětice
Československo
a konec druhé světové války II.

S lidmi pro lidi – heslo šité na starostu
l

Rozhovor s Josefem Hálou (KSČM), starostou městyse Jince

Jak se ve vašem městysi projevila koronaviro vá epidemie? Co vše jste museli řešit a o co jste
přišli?
Asi jako ve všech městech a obcích. Řešili jsme
především ochranu obyvatel. Nejdříve s pomocí
žen, které šily roušky, na 3D tiskárně jsme tiskli
i ochranné štíty, které jsme po uspokojení potřeb
městyse, podobně jako roušky, předávali do
nemocnic a domovům důchodců. Věnovali jsme
pozornost i našim důchodcům, organizovali jejich
zásobování, rozváželi roušky, dezinfekce atd.
Na druhou stranu se umrtvil společenský a kulturní život. Neproběhly v obci tradiční akce jako
například plesy, pouť, výstava chovatelů, stejně
se zastavil i život společenských a zájmových
organizací, o sportu nemluvě. Vše přes počítače
a sítě opravdu nejde. I když to byla jediná možná
cesta, jak udržet aktivitu některých spolků, hlavně těch, které pracují s mládeží. Zde bych mohl
vyzdvihnout především našeho Pionýra, který
takto organizoval šachové turnaje, různé soutěže
apod.
Největší propad ale vidím ve vzdělání dětí
a studentů. Myslím, že rok bez výuky zanechá
velké mezery v poznání, v přípravě pro život.

l

Jak hodnotíte postup a pomoc vlády a kraje
v jednotlivých fázích epidemie?
Nebylo vždycky všechno v pořádku. Ale když
děláte něco poprvé, neděláte chyby? Zpočátku
nebyl dostatek ochranných prostředků, ne všechny informace doputovaly tam, kde byly potřeba.
Větší problém ale vidím v parlamentní opozici,
která místo toho, aby pomohla s bojem proti
nemoci COVID–19, politikařila a kritizovala za
vše vládu. A to mnohdy i za opatření, do kterých
vládu dotlačila.
V Jincích, stejně jako v dalších místech příbramského okresu, jsme začátkem dubna, díky iniciativě příbramské nemocnice, očkovali občany
starší osmdesáti let. Naočkovali jsme jich tak přes
150, a to nejen z Jinců, ale i okolních obcí. Akce
se setkala s velkým ohlasem, měla svou logiku.
Když jsem viděl, jak i tak staří lidé mají chuť žít,
dodržují hygienická opatření a bojují s koronavirem, byl to super pocit i povzbuzení do další
práce. Tito občané by většinou do očkovacího
centra nejeli a u nás hrozilo i menší riziko nakažení.
To se ale nelíbilo některým obvodním lékařům,
protože přicházeli o »kšefty«. Proto kraj zakázal

Rozestavěná budova, v níž bude 12 bytů, knihovna s komunitním centrem, prostory pro školu
(dvě učebny družiny, čtyři učebny ZUŠ a hrnčířská dílna). V provozu bude vše, včetně dětského
hřiště, venkovní učebny, zahrady pro školu, nových parkovišť, příjezdové komunikace aj. od září
FOTO – archiv městyse Jince
2021.

druhou vlnu očkování v obcích. Opravdu si na
kraji mysleli, že devadesátiletá babička pojede
autobusem někam do očkovacího centra na druhé
očkování?
Rozhodnutí kraje ale vyvolalo takovou vlnu
nevole, že po telefonátech starostů na kraj byla
akce opět povolena a dokončena. Po této zkušenosti jsem si kladl otázku, zda jde o to, zabránit
šíření nemoci, zabránit zbytečným úmrtím lidí,
nebo je to jen o tom, kdo na této situaci co nejvíce vydělá, bez ohledu na zdraví a životy?
l Ve sdělovacích prostředcích byl skloňován
i jakýsi »projev neposlušnosti« jedné jinecké restaurace. Jak jste to vnímal?
Chápu podnikatele a především drobné živnostníky, jejich zaměstnance, kteří museli zavřít své
provozovny a tím přijít, především zpočátku pandemie, o své zisky, mzdy. Ale tím, že lidi vyjdou
protestovat na náměstí, se vir nelekne a nezmírní
své šíření. Opak je pravdou. Nedivím se lidem,
kteří přišli o své nejbližší, kamarády, že s tímto
jednáním nesouhlasí. I takovéto skutky přispěly,
žel, k dalšímu rozdělení společnosti.
V současné době se lidé těší na klasické léto,
setkávání s rodinami, přáteli. U nás v Jincích už
jsme měli v polovině dubna pouze čtyři obyvatele s nemocí COVID-19 a za předposlední dubnový týden nám jich nově přibylo osm. Co bude dál?
Opravdu se situace v létě stabilizuje?
l Jste ve funkci starosty již téměř 15 let. Když se
ohlédnete až na samý začátek vašeho úřadování,

co se vám za tu dobu podařilo v Jincích vybudovat?
Začátek byl krutý. Než jsem se na obci »rozkoukal«, přišel boj proti radaru USA, později za
záchranu Brd po zrušení vojenského výcvikového
prostoru. Ale situace se uklidnila a byl čas na rozšíření a rekonstrukci mateřské školky, přístavby
osmi učeben, tělocvičny a centrálních šaten na
základní škole, rekonstrukci dalších prostor pro
školní družinu, ZUŠ, hrnčířskou dílnu, obecní
knihovnu.
Velkou pozornost věnujeme ochraně životního
prostředí. Všechny objekty obce už jsou zateplené, vytápíme je plynem nebo díky tepelným čerpadlům, při rekonstrukcích objektů začínáme
využívat ohřevu vody energií ze slunce, v bytech
zavádíme i takzvanou šedou vodu. Rekonstruovali jsme čistírnu odpadních vod, nyní prochází
rekonstrukcí úpravna vody a rozšiřujeme vodovod
a kanalizaci do okrajových částí Jinec a okolních
osad.
Pochopitelně nezapomínáme ani na výstavbu
a rekonstrukci bytů, máme již 25 nových bytů,
soutěžíme dodavatele na výstavbu dalších dvanácti bytů v novostavbě a osm v rekonstruovaných prostorech. Tím už máme k dispozicí 2,5krát
více bytů, než měl městys po jejich privatizaci.
Samozřejmě řešíme i sportoviště, máme už tři
dětská hřiště, probíhá druhá etapa rekonstrukce
sportovního areálu, rekonstruovali jsme naši
saunu, proběhly tři etapy rekonstrukce zeleně
v obci.
Pochopitelně opravujeme komunikace, chodníky, máme suprové bio koupaliště, rozvíjíme
cestovní ruch, začínáme s rekonstrukcí významné
technické památky v rámci Evropy hutě Barbora,
atd.
l Co by podle vašeho názoru menší města
a obce nejvíc potřebovaly pro svůj rozvoj?
Asi každý starosta, který chce něco pro obec
udělat, řekne peníze. Ale je to i o kolektivu zastupitelstva, podpoře spolků, podniků. Stát ale nevyjímaje. Bez dotací se v obcích moc neudělá. No
a už jsme zase u finančních zdrojů.
l Nabyl jste za tu dobu v čele městyse nesporně
cenné zkušenosti. Jaké vlastnosti především podle
vás potřebuje starosta, aby byl úspěšný a něčeho
dosáhl?
Pochopitelně nesmí chodit do práce pouze pro
výplatu. Není to o osmi hodinách práce pět dnů
v týdnu. Opak je pravdou, je to o spoustě času
i o sobotách a nedělích. Člověk musí být mezi
lidmi, na akcích, v organizacích a spolcích, aby
pochopil potřeby lidí, obce. Zde především platí
»S lidmi pro lidi«, to je heslo na starostu přímo
Ivan CINKA
šité.

Moravská teorie jako rozbíječ republiky
Byl jsem před sčítáním lidu svědkem plakátů a výzev typu »Nejsu
Čech!« – »Přihlaste
moravskou národnost
a moravský jazyk!«
a podobně. Tvůrci těchto
výzev snad nikdy řádně
nestudovali dějiny vlastní země a vývoj vlastního
jazyka. Proč? Protože jinak by nemohli veřejně publikovat takové pavědecké výzvy.
Nepopiratelným faktem je existence tzv. Velké
Moravy. Archeologové, historikové pojímají vznik,
vývoj a zánik této společenské entity v rozmezí
pojmů »kmenový svaz až raně feudální státní útvar«.
Je faktem, že tzv. Velká Morava byla jak kmenovým
svazem slovanských kmenů označovaných v některých kronikách jako Marharii, Moravané, přičemž
kmen Moravanů měl sjednotit kmeny další, jako
Holasice, Slezany a též některé kmeny v Čechách, na
Slovensku i v Pannonii. Archeologové i historikové
raného feudalismu se shodují na státní formě knížectví pod vládou moravských Mojmírovců, kteří jsou
historicky doloženi a mají též své mytologické
zobrazení ve znojemské rotundě sv. Kateřiny. Ovšem
nevíme nic o etnogenezi entity, která se dnes nazývá
»moravský národ«! Nevíme rovněž nic o genezi slovanského jazyka, který bychom mohli nazývat
»moravským jazykem, moravštinou«.
Vztahovat etnografické poměry pozdního středověku a novověku na území Moravy na etnogenezi
moravského národa a jazyka je pavědecké míchání
historických reálií s přáním vytvořit moderní
moravský národ. Dále je hluboce rozšířenou neprav-

dou, že Čechové »ukradli Moravanům stát a jazyk«.
Tato pavědecká teorie je dnes některými vydávána
za historickou pravdu. Čechové nic nikomu neukradli a neukradli Moravanům ani území ani jazyk.
Jak to tedy bylo? Fakta historie jsou nepopiratelná.
Vpád Maďarů do Karpatské kotliny Velká Morava
jako prestátní útvar nevydržela. Velká Morava zanikla v rozmezí let 907 až 1055 (nejčastěji bývá uváděn
rok 907 – některými badateli rok 1055). To nemohou
popřít ani nejfanatičtější zastánci »kontinuity Moravy do dnešní doby«. Tím se ovšem nepraví, že by
jednotlivá opevněná centra byla zničena naráz!
Některá hradiště přežívala a byla začleněna do
vznikající infrastruktury raně feudálního českého
státu, jenž se stal fyzickým i státoprávním nástupníkem Velké Moravy. Byl to proces trvající zhruba dvě
století. Nemáme žádné důkazy, že by se slovanské
obyvatelstvo Moravy nějak masově bránilo začlenění do vznikajícího českého knížectví. Navíc tu byla
etnická sounáležitost s českými kmeny. Že tyto různé
kmeny hovořily svými dialekty, bylo přirozené
a nikdo to nepopírá. Tyto dialekty pak vývojem
spolu s vývojem nástupnické státnosti českého knížectví splývaly do pozdějšího středověkého českého
jazyka s trvajícími nářečními typy. Nemáme ovšem
žádné důkazy o tom, že by se paralelně vyvíjely
»jazyk český« a »jazyk moravský« jako zvláštní
etnické jazyky. Tvůrci »moravského národa«
a »moravského jazyka« svévolně míchají etnografické (národopisné) projevy s projevy etnickými
(národními), a to je velký rozdíl!
Lidově velmi zjednodušeně podáno, je to asi tak,
jako bychom chtěli mluvit o Hanácích, moravských
Slovácích, Valaších, Horácích jako o »moravských

národech«, což jak každý soudný člověk uzná, je
holý nesmysl. Pouze umělci jako pan Polívka mohou
vyhlašovat mytologická »Valašská království« nebo,
jako to bylo kdysi u básníka Bystřiny, »Súchovskou
republiku«.

Kořeny ve zrušení
zemského uspořádání
Stejně tak by mohli Jihočeši vyhlásit »Doudlebské
království«, Západočeši »Chodskou republiku«
apod. Moravští fundamentalisté tak dokonale míchají národopis s národní politikou. Celý tento galimatyáš má bohužel své kořeny ve zrušení zemského
uspořádání první republiky.
V tomto naprosto pochybil režim roku 1948
a následné režimy původní zemské uspořádání první
ČSR z těch či oněch důvodů ignorovaly. Ke své škodě
a ke škodě republiky. Tyto příčiny však neměly nikdy
nic společného s popíráním etnografické specifičnosti Moravy a Slezska (na ně rovněž nelze zapomínat).
V tomto smyslu poúnorový režim zrušil Zemi moravskoslezskou. Několikrát realizované krajské uspořádání nikdy nevedlo k vyrovnání specifika Čech,
Moravy a Slezska. Bylo a je neústrojné, nerespektující přirozené spádnice a potřeby regionů. A v tom je
zakopán celý pes – nikoli v popírání neexistujícího
»moravského národa« a »moravského jazyka«.
Moravští národovci si neuvědomují – nebo
nechtějí uvědomovat! – geopolitické hrozby, které
jejich počínání nutně přináší pro celý stát! Protože
velmi libě reagují na »moravský separatismus«
zahraniční nepřátelé republiky.

NA

AKTUÁLNÍ TÉMA

Jestliže dokonce některé politické odštěpky moravského hnutí hledaly spojence v Dolních Rakousích
nebo i u Lichtenštejnska (!), svědčí to jen o tom, jak se
tito odštěpenci vzdálili původním záměrům o jakousi
»svébytnost Moravy«. Nebo snad chtěli nechat pohltit
Moravu Rakušany nebo Liechtensteiny?
Proto apeluji na rodilé Moravany – nepřihlašujte
ve sčítání ani moravskou národnost, ani moravský
jazyk – protože oba dva tyto fenomény neexistují.
Český stát, česká národnost není a nebyla nikdy
nějakým ukradením moravské identity! Nikdy nebyla
výmyslem nějakých »obrozenců 19. století«, jak je
dnes módní říkat od popíračů českého národa. Český
stát a český národ projevující se v různých etnografických skupinách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
se sjednocoval po tisíciletí. Proces vytvoření národa
není žádný umělý projekt ani politický mýtus, jak to
hlásají někteří filozofové, nepřihlížející k historickému vývoji. Etnogeneze jsou staleté, ba tisícileté procesy. Germáni Německa se sjednocovali nejméně dvě
tisíciletí. Anglosasové, Keltové a Normani rovněž.
Francouzi a Italové jakbysmet. Ani Češi a Slováci
nevznikali nějakým manifestem obrozenců! Vznikali
tisíciletým vývojem a nyní chtějí moravští národovci
trhat tento proces ve jménu nové iredenty? Vždyť i ten
kníže Svatopluk Velké Moravy jim nestojí na Moravě,
ale v Bratislavě spolu s velkomoravskou bazilikou.
Moravané, vzpomeňte si na otce národa, Františka
Palackého, jenž o sobě prohlásil: Jsem Čech rodu
moravského! a na Jana Amose Komenského, který
volal ne k moravskému, ale k českému národu, ať se
vláda jeho věcí do jeho rukou navrátí.
Jiří JAROŠ NICKELLI,
Společnost Ludvíka Svobody Brno
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Krocení covidu v Kostarice

Na úvod bych rád napsal, že náš vnitřní klid, naše pohoda
závisí velkou měrou na tom, jak jsme schopni vyrovnat se
s přítomností. Jak říká profesor Richard Carlson, bez ohledu
na to, co se stalo včera nebo vloni a co se může nebo nemusí
přihodit zítra, přítomnost je vždy tam, kde právě jste – teď
a tady.
Jsem Čech a jsem Kostaričan. Mám tedy dvě státní příslušnosti.
Jsem občas v Česku, občas v Kostarice. Od počátku koronaviru,
nevím, jestli existuje oficiálně nějaký jeho počátek, ale berme jej
tedy přibližně od března 2020, jsem byl v Česku. Prožil jsem si všechny ty štrapáce kolem jeho začátku, poklesu a nového růstu v mém rodném městě, bezradnost vlády a ignoranci lidí v souvislosti s pomatenými opatřeními.
Nyní jsem od března v Kostarice. Mohu tedy porovnávat. Nejdříve
čísla.
Dne 24. 3. 2021 měla Kostarika 403 nových případů. Dne 25. 3. jich
přibylo 347. Celkově k těmto dnům bylo nakaženo nějakých 213 tisíc
lidí, přičemž 191 tisíc se uzdravilo. S covidem zemřelo 2908 lidí. Přičemž Kostarika má zhruba polovinu obyvatel Česka na polovině území
v porovnání s naší vlastí. Čísla neporovnatelná s Českem.

poděsila národ a zbavila jej svéprávnosti. Lidé navštěvují kina a divadla,
obchody, kavárny a restaurace jsou otevřeny. Banky a úřady fungují normálně. Roušky se nosí v dopravních prostředcích a uzavřených prostorách, zatímco na volném prostranství je to věc dobrovolnosti. Školy fungují střídavě on-line s docházkou. Z důvodu, že ne všichni mají stejné
podmínky pro studium, maturita jako taková byla zrušena a nahradilo ji
takzvané FARO. Zkoušky jsou, ale studenti si mohou vybrat termín
a potom ještě náhradní termín, kdyby nebyli spokojeni. V náhradním

Příklad i pro ČR
Jak k tomu došli? To je otázka pro odborníky, kteří by měli s touto
zemí údaje konzultovat. Bohužel nás zajímá jen EU a USA.
Nyní trošku o tom, jak se tedy v Kostarice žije v těchto dnech. Jak se
s tím covidem zdejší lidé vypořádali. Samozřejmě, je to neustálý boj,
který se nesmí podceňovat. Ale Kostaričané mají proti Česku několik
výhod. Je to jejich povaha a přístup k nařízením o ochraně před koronavirem, a na druhé straně jednoduchost nařízení.
Zatímco v Česku probíhá tato válka podle slov Johna Lennona Život
je to, co probíhá, zatímco jsme zaneprázdněni plánováním něčeho jiného, v Kostarice je situace jednodušší a lidé opravdu žijí svůj život. Na
začátku nebyla tma, jak říká bible, ale tvrdý lockdown, neboť svět byl
v šoku. Ale vše bylo pochopeno a vláda mohla provést nařízení, aniž by









termínu mohou zlepšit hodnocení, ale ne zhoršit. Moji dceru zde čeká
tato zkouška dospělosti v tomto roce.
Pokud chcete jít do banky, úřadu, obchodu, restaurace, kavárny,
naleznete před vchodem provizorní umyvadlo s tekoucí vodou a papírovými ubrousky na utření rukou. Potom použijete alkohol, podotýkám,
na ruce a změří vám teplotu. Vše probíhá v naprostém klidu a spokojenosti všech zainteresovaných. Lidé z toho neblázní, respektují tento
Jan HÁJEK
virus i opatření, které nutně musí tento boj provázet.
FOTO – autor

Současná politika jako pokračování politiky druhé republiky

Odbenešovávalo se u nás nejzaníceněji
ve dvou našich obdobích. A obě tato období – bůhví proč asi – patřila či patří do historických úseků našich mravně nejchatrnějších.
Prvním z těch období byla éra tzv. druhé
republiky (1. říjen 1938 až 14. březen 1939),
kdy šok ze zrady našich západních spojenců na
mnichovské konferenci vedl malověrné k hledání jejích viníků nikoli tam, kde skutečně
byli, tzn. do hitlerovského Německa, Itálie,
Anglie a Francie, ale protože ti byli daleko
a nebylo radno si je ještě víc pozlobit, mířil
úder českých malověrných do řad těch, kteří
byli, tak říkajíc, na ráně. Čili do řad veřejných
osob a politiků, kteří od vzniku republiky
vyznávali principy svobody a demokracie a už
pouhým tímto faktem se nemohli s politikou
hitlerovského státu ztotožňovat.
Což právě byla jejich chyba nejtragičtější,
řvali po Mnichovu čeští mnichované. Měli
jsme též zavést diktaturu, měli jsme náš politický systém přizpůsobit systému našeho nejbližšího souseda německého, a spojence tedy
nacházet v něm, a ne hledat jej kdesi na západě či východě. A kdybychom právě toto dělali,
dal by nám Hitler pokoj a neměli bychom dnes
republiku okleštěnou, zmrzačenou a bezbrannou.
Byla to samozřejmě lež, protože jsme přece,
jak to přední nacisté vyjadřovali, byli střepinou
vraženou do německého těla a jako takoví jsme
měli, a v představě nacistů i museli, z Evropy
zmizet; a to už ať takoví, nebo makoví. Ale









Před bankou, úřadem, obchodem, sportovištěm, restaurací či kavárnou
v Kostarice se nacházejí provizorní umyvadla s tekoucí vodou a papírovými ubrousky na utření rukou.

malověrní a hloupí té lži uvěřili – a začal hon
fašizujících českých band na údajné domácí
viníky Mnichova, to jest benešovce, masarykovce a demokraty vůbec. Uštván k smrti fašistickými živly byl Karel Čapek, vyhnán
z Národního divadla byl pro svůj židovský
původ Hugo Haas, zakázána byla, a to už
měsíc po Mnichovu, komunistická strana,
zavedla se cenzura, zkrátka činilo se vše možné
i nemožné, aby se muž za Krušnými horami
nezamračil a nevzal si ze zbytkového ČeskoSlovenska i ten zbytek.
A objevila se i nová slova, např. odbenešit,
které fašistům tak příhodně připomínalo slovo
odblešit, i jeho protiklad benešit připomínající
zase slovo pelešit. No a samozřejmě onomu
muži, od jehož jména se tyhle nové slovotvary
odvinuly, nezbylo než sednout jednoho říjnového dne roku 1938 na letadlo a odletět do
Londýna. Ovšem se slibem, že bude v Anglii
politicky němý, protože Británie v té době platnost mnichovské dohody ještě plně uznávala.
A Beneš, coby její kritik, byl tím pádem víceméně persona non grata.

ostatní, čímž bude záměr vedoucích lidí druhé
republiky a republiky posametové vrchovatě
naplněn.

Je samozřejmé, že odbenešovávání Čechů
pokračovalo i později, když po druhé republice
bylo Čechům z rozhodnutí vůdce určeno, že
budou žít v protektorátu Čechy a Morava. Ale
protože to už nám vládla politika německá, do
češtiny vlastně jen tlumočená, nelze už mluvit
o protibenešovské politice české. Ta totiž, a to

s plnou silou, vypukla znovu až po sametové
revoluci, trvá dodnes a jde o ono druhé odbenešovávající období, kdy republika od sebe nenápadně odtlačuje odkaz obou našich prvních
prezidentů i onu podobu demokratického státu,
kterou jí oba tito prezidenti vtiskli. A své kořeny spíše hledá v dávných a pro potřebu dané
chvíle zidealizovaných časech předrepublikových, kdy jsme patřili pod Korunu rakouskouherskou.
A znovu, stejně jako tomu bylo za druhé
republiky, vychází toto hnutí nikoli z pohnutek
a zájmů českých, ale z české podřízenosti
zájmům cizím, a tentokrát jmenovitě zájmům
Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se
nikdy nevzdal naděje na zrušení prezidentských dekretů a nejnověji baží po takovém
jejich zrušení, které si vyžádají Češi sami.
K tomu je ovšem třeba Čechy převychovat,
což nejpřednostněji znamená zneuctít onu
osobu, jejímž jménem jsou předmětné dekrety
pojmenovány. Takže ani jedno dobré slovo
nechť už v našich médiích nezazní o prezidentu Benešovi a nechť je naopak každá sebenepatrnější příležitost využita k jeho zneuctění.
Třeba takto: zamyslíme se nad tím, které
osobnosti našich moderních dějin se o prezidentu Edvardu Benešovi záporně vyjadřovaly,
a právě o nich natočíme své pořady. A pak je
odvysíláme, ovšem ne s tím, že je vysíláme pro
tuto jejich antibenešovskou notu, ale pro cosi
jiného, do čehož samozřejmě onu protibenešovskou slinu jen jakoby mimochodem zabalíme. Ale ta slina tam bude a bude svítit nad vše

babku«. Dík ovšem za ty »králíkárny«. Velká část
z nás ve městech a v sídlištích po celé republice
má proto kde bydlet, i když teplo a voda v kohoutcích prudce od té doby zdražily. Chodili jsme,
někteří – připouštím, že někdy pod tlakem – na
brigády do zemědělství a sázet stromky na holinách, ale vůbec nám to nevadilo, i když se nikdo
neptal, co za to.
Sportovní oddíly vyhledávaly talenty a nikdo za
ty, kteří se stali jejich cvičenci, nic neplatil. Nebyl
takový výběr zboží, ale nikdo nemusel umírat
hlady nebo sedět na Václavském náměstí a žebrat,
jako tomu je dnes, byť koronavir znemožnil i tuto
aktivitu. Nemohli jsme jezdit po světě, kam jsme
chtěli. Naše trasa mohla směřovat jen směrem na
východ k Balkánu anebo na sever k Baltu, i když
někteří si sehnali pozvání, dostali »pár dolarů«,
aby nedělali ostudu, a tam za hranicemi je měl
živit někdo jiný. Nebyly totiž devizy, které by
byly k dispozici pro turismus a – nezastírejme –
byly i politické problémy. Tancovalo se »ostošest« a toulalo po vlasti. Pomohlo nám to v našich
znalostech a k vážení si své země. Byli jsme
vychováváni k vlastenectví, a tudíž si vážili Bože-

ny Němcové a filmy o ní nás vedly k obdivu
k jejímu dílu.
Pivo i víno bylo vždycky za přijatelné ceny. Také
benzin nestál mnoho, stejně jako jídlo v restauraci
a nové knihy, které jsme si šli koupit při čtvrtečních
dodávkách. Žili jsme klidně, nebáli se tolik nebezpečných míst, lidí ovládaných drogami, a mohli
dokonce bez problémů, strachu z nezaměstnanosti,
plánovat blízkou i dalekou budoucnost.
Jak jsme tedy tehdy mohli žít, když nebyla
»svoboda« a »lidská práva aplikovaná na všechno«? Tak se zeptala v jednom pořadu na ulici
zastavená mladá žena. A představte si, žili jsme,
narodili jsme se do oné doby, ženili se, bavili se,
pracovali, a… umírali. Stačí znovu zhlédnout
předlistopadové seriály. Nebylo v nich nic vymyšlené. Dietl, Hubač a další byli mistry v zobrazení
tehdejšího života. Znali ho. Než cokoli napsali, šli
si to přímo »do terénu« ověřit. Byli pochopitelně
lidé, kteří se zhlédli v Západu, kteří vedli svůj boj
s režimem, protože jejich předci něco ztratili,
anebo proto, že mysleli, že ve světě dosáhnou na
nejvyšší výšiny. Chápu jejich nenávist, ztratit
prestiž plynoucí z majetku, to muselo rozčílit, ale

většina lidí myslela jinak. Listopad nebyl proti
socialismu, ale proti těm, kteří podle tehdejšího
veřejného mínění zavinili naše ekonomické a společenské problémy, i když to třeba bylo jinak.
Zrada vedení našich »nejbližších zahraničních
přátel« nás dovedla k Listopadu a postupně, aby
to nikdo nepostřehl, až ke společenské změně.
Dál už následovaly mediální masáže, výchova
dětí postavená naruby, přeměna sounáležitosti
a solidarity za božstvo majetku a peněz. A jsme
u důvodů onoho negativismu mládeže.
Vrátit se zpět nelze. Je jiná doba, jiné myšlení,
znovu tu jsou lidé, co vydělávají na práci jiných,
kteří ničí v rámci konkurenčního boje ty slabší,
kteří si všechno mohou, protože mají prostředky,
koupit. Na rozdíl od těch druhých, té většiny,
která může jen čekat, co jim »padne ze stolu do
klína«. Zatím čekají, mnohdy ovlivnění pozlátkem drobtů. Zatím.
Nic takového v oné předlistopadové minulosti
nebylo. Až to dnešní mladí pochopí, pak jejich
socialismus, jiný, než jsme my budovali, se opět
stane cílem, pro který bude stát za to bojovat.
Jaroslav KOJZAR

Nenápadné odtlačování odkazu

A tak se to valí…
Ani bych se nedivil, kdyby právě s tímto
záměrem byl natočen nejen cyklus ČT Generálové, ale i pořad o cestovateli A. V. Fričovi,
nazvaný České stopy: Karai Pukú, který ČT2
odvysílala 10. března večer. Ten totiž nabídl
protibenešovských motivů, včetně Fričových
zostuzujících nápisů na plotech, takové množství, že cesta dokumentaristů za hledáním stop
po cestovateli do Ekvádoru určitě nebyla
drahá.
A tak se to na nás valí ze všech stran – a tlak
sílí. Musela pod ním z nádvoří hotelu Růže
v Českém Krumlově zmizet bronzová Benešova busta, znovu byl coby symbol vlády Habsburků nad naší zemí vztyčen na Staroměstském
náměstí Mariánský sloup, ČT téměř výlučně
natáčí či finančně podporuje pořady, filmy
a seriály o dobrých Němcích, kterým zlí Češi
ubližují, na kladnou zmínku o našich dvou prvních prezidentech v našich médiích nenarazíte,
zkrátka a dobře se na plný úvazek plní úkol náš
národ pošpinit a jeho takto zpochybněnou státnost i národní svébytnost zahrabat pod zem.
Přičemž se čeká a jaksi samozřejmě předpokládá, že jediný účinný hlas z našeho národního houfu se proti takovémuto vývoji věcí nepoLubomír MAN
zvedne.
(Mezititulky redakce)

Jak jsme žili

Na Seznamu.cz jsem si přečetl, že mladí by
nechtěli žít »za socialismu«. Jako obyčejně se
mluví za všechny mladé lidi. Ale to nechme
stranou. Nedivím se jim ovšem. Před rokem
1989 nebyly počítače, a tedy ani Facebook,
Twitter apod., nebyly mobilní telefony a ani
auta plná elektroniky. Prostě, nedalo by se to
vydržet, když adrenalin bylo možné si vybít jen
tak na kole a ve škole bylo třeba poslouchat, učit
se, protože »lidská práva« nebyla zaklínadlem
a SRPŠ nebyla »školou otců«, ale spolupracovníkem školy.
Jak jsme tedy žili? Maturovali jsme bez problémů i z matematiky. Měli jsme funkční učiliště,
která vychovávala řemeslníky, jež využívá i dnešek. Mohli jsme milovat? Milovali jsme. Možná,
že trochu svázáni s puritánstvím jsme fandili spíš
»lásce k princům na bílých koních a Maruškám
z podhradí«, než k systému »dnes ten a zítra onen
(ona)«. Nebyla doba nedostatku, jak se lze přesvědčit z dietlovských a hubačovských seriálů.
Možná, že nebylo dost banánů, ale »za pár« bylo
zdravé české máslo, prodávalo se české ovoce
a nájemné »v králíkárnách« bylo opravdu »za
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Hlava státu ke kauze Vrbětice
Televize CNN Prima News odvysílala v neděli 25. dubna
projev prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice. Projev, který přenášely i další sdělovací prostředky, přinášíme
v plném znění.

nou bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou.
Pak uplynulo zhruba šest let a nic se
nedělo. S výjimkou soudu, kde byli
obžalováni někteří pracovníci firmy
Imex Group, ale při tomto soudním přeDobrý den, vážení a milí spoluobčané,
před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a prv- líčení byli všichni obžalovaní osvoboním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním zeni. Bezpečnostní a informační služba
skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám (BIS) po šest let ve svých výročních
za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, zprávách, včetně jejich neveřejných
a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantní- částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětimi informacemi. Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezi- ce. Teprve v posledních asi třech týddentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před nech bylo vzneseno obvinění vůči
dvěma ruským agentům,
vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že
působili na našem
má dostatek informací, aby se k celé záležitosti
Náš dokument kteří
území s dvěma krycími
mohl vyjádřit s chladným rozumem a bez jakékopasy, tádžickým a molli hysterie.
Začněme tedy začátkem. V roce 2014 došlo ve Vrběticích davským. A tito agenti byli obviněni, že
v muničním skladu k dvěma výbuchům, které byly časově oddě- způsobili výbuch ve Vrběticích.
Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS
leny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány
a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbor- se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že Hostem první hodiny diskusního pořadu Partie Terezie Tománkové byl 25. dubna prezident Miloš
FOTO – ČTK/CNN Prima News
nou manipulací při vyskladňování muničního materiálu. Tato neexistují důkazy ani svědectví, že by Zeman.
Vážení spoluobčané, žádná suverénní země si nemůže
munice měla být dodána do Bulharska. Bulharský obchodník se tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se
zbraněmi to popřel, ale usvědčují ho jednak kupní smlouva zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili
a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr. Proto takzva- nalezen žádný výbušný systém. Z toho ovšem nevyplývá, že teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla
podezření z jejich účasti není vážné. způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme
Jednak se musíme ptát, co tady s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že
vůbec dělali. Za druhé to, že BIS došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušneprokázala jejich účast, neznamená, ným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozže do vrbětického areálu nevnikli. vědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly
Policejní vyšetřování pracuje s hypo- důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší
tézou, že je tam mohl provést jeden státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji
z majitelů firmy Imex. Toto podezře- plnou důvěru. Přeji si jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam
ní je zapotřebí buď vyvrátit, nebo Policie České republiky nepochybně patří, aby na vyšetřovápotvrdit. V každém případě pokud ní byla nasazena maximální kapacita. A aby, až vyšetřování
by se prokázalo, že tam byli, není skončí, občané České republiky měli plnou informovanost
o čem diskutovat. Pokud by se ales- a nic se neutajovalo. Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme
poň prokázalo, že byly jakési se, zda toto podezření je oprávněné a v takovém případě, ač
e-maily, jimiž se dožadovali, aby do podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je
tohoto areálu mohli vstoupit, je to zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický
rovněž důvod k závažnému podezře- čin zaplatila například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukoní. Co by tam, proboha, měli dělat? vany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak
A protože každý e-mail má svoji z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít
adresu, předpokládám, že další vyšet- vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy
řování ukáže, s kým si tito dva agenti bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a potom
dopisovali a jak dopadla jejich údajná teprve rozhodněme.
Děkuji vám za vaši pozornost.
(Zdroj: ČTK)
žádost o účast ve vrbětickém areálu.









Přesto si velezáslužné práce vážím

Reaguji na rozhovor Haló novin s Tomá- další žádostí o pomoc a složenkou. Potud vše
šem Bendlem z organizace Lékaři bez hra- v pořádku. Ale! V jejich dopise bylo také
nic (Haló noviny, 20. března 2021). Vždy oznámení o změně ředitele organizace. Novou
jsem se snažil i finančně přispívat a přispí- ředitelkou se stala paní Sylva Horáková, která
vám skutečně potřebným, včetně Lékařů se ve svém krátkém curriculum vitae nejvíce
bez hranic. Největší jednorázovou částku chlubila tím, že předtím pracovala jako nějaká
jsem zaslal právě této organizašéfka v Člověku v tísni. To byla
ci loni při eskalaci pandemie
první rána, protože onen Člověk
Ohlas
v Itálii, když tam pomáhali
v tísni je pro mne organizací
zkolabovaným nemocnicím. Tedy myslel jsem, veskrze nedůvěryhodnou, používající nemalou
že mých 1800 Kč půjde na tento účel, neboť část vybraných prostředků na jednostrannou
jsem je zasílal po uveřejnění prosby Lékařů polopravdivou až lživou antikomunistickou,
bez hranic o finanční pomoc právě v Itálii.
antisocialistickou a antiruskou propagandu ve
Tolik úvodem, který sice vypadá jako školách. Na střední škole jsem přes členství
nemístné chlubení, ale byl nutný k objasnění v KSČ a funkce v SSM také neuznával dogma
následujícího:
jediné správné ideologie, a proto i nepodepsal
Poslal jsem onen příspěvek a následovalo odsouzení Charty 77, když nám ji nejprve
poděkování od Lékařů bez hranic, doplněné nedali přečíst. A ten »zlý bolševik« mě přesto









nechal odmaturovat. O to více mi vymývání
mozků dětem vadí nyní, v době tak »nepřekonatelně dokonalé demokracie«!
Ale ta největší pecka přišla nakonec. V dopise psali v obsáhlejší příloze, že i můj příspěvek
šel postiženým válkou na Ukrajině. Ovšem
pouze »správným« obětem! Těm, trpícím »ruskou agresí«. Takže zrovna já, pravidelně
finančně přispívající lidem trpícím ukrajinskobanderovským terorem a válkou, jsem namísto
Italům poslal svůj příspěvek vlastně na pomoc
do míst pod správou banderovců. A možná
přímo banderovcům, a nikoliv alespoň prostým
zbídačeným Ukrajincům.
Vypěnil jsem a okamžitě napsal Lékařům bez
hranic e-mail, ve kterém jsem oznámil, že jim
již nikdy nepošlu ani korunu, a také proč. Přišla
mi sice odpověď, že oni nerozlišují, komu

pomohou, ale v kontextu s předchozím to byla
jedna velká lež. Také jsem jim slíbil, že budu
informovat alespoň své přátele a známé, kam
jdou peníze zaslané české části Lékařů bez hranic a kdo nyní šéfuje této do té doby pro mě
naprosto perfektní a velezáslužné organizaci.
Přesto si velezáslužné a veleobětavé práce
absolutní většiny Hrdinů z Lékařů bez hranic
nesmírně vážím, a pokud bych měl stoprocentní jistotu, že peníze budou pomáhat pouze skutečně potřebným, nevybíraným na základě
nějaké ideologie, rád poruším svůj slib a zas
pošlu nějaký příspěvek. Jenže o tom mě nikdo
nepřesvědčí, pokud české odnoži Lékařů bez
hranic bude, byť zprostředkovaně, šéfovat
»Člověk v tísni«. A tato situace je nesmírně
Lubomír KOREC,
smutná.
Dětřichov u Moravské Třebové

Před šedesáti roky

Probouzím se do krásného jarního dne,
je středa 12. dubna 1961. Mám po odpolední směně na Dole Jan Šverma v Žacléři.
Zapínám rádio a slyším tu senzační zprávu
agentury TASS. Legendární sovětský hla satel Jurij Levitan oznamuje světu, že dne
12. dubna 1961 v 9 hodin a sedm minut moskevského času odstartovala na oběžnou dráhu
Země z kosmodromu Bajkonur kosmická loď
Vostok 1 s J. A. Gagarinem na palubě. Let trval
108 minut.
Během dvou hodin nazpíval Gustav Brom
píseň Dobrý den, majore Gagarine, která se
stala okamžitě hitem, a rádio ji vysílalo několikrát denně. Společně s kamarády z odpolední
směny jdeme do restaurace Hornický dům na
ranní polévku. V družné diskusi u dobrého piva
je najednou 13.15 hodin a nám jede poslední
autobus na šachtu. Po převlečení do fáraček
nastává v lampovně problém. Vedoucí lampovny zjistí, že kamarád J. D. jde nějak zeširoka,
a tak jej nepustí fárat. My ostatní jsme prošli,
ale byla to krušná šichta.
Po triumfálním přijetí 14. dubna 1961
v Moskvě byl Gagarin v následujících dnech
a měsících vítán po celém světě od Londýna až
po Havanu. Jeho první zahraniční cesta vedla
do ČSSR. Dne 28. dubna 1961 Gagarina na

ruzyňském letišti vítaly tisíce lidí a další statisíce jej doprovázely na cestě v otevřeném automobilu na Pražský hrad. Přijetí to bylo opravdu vřelé a Praha něco takového ještě nezažila.
V otevřeném autě pak ještě projel ulicemi
Prahy do ČKD ve Vysočanech. Necelé čtyři
roky po vypuštění družice Sputnik (4. 10.
1957) se potvrdil náskok SSSR ve vesmírných
Jurij Gagarin

závodech uprostřed studené války. Gagarinův
let byl políčkem do tváře USA.

Další události a souvislosti
V noci na 17. dubna 1961 se v Zátoce sviní
na Kubě vylodily jednotky agresora s cílem
svrhnout revoluční vládu na Kubě. Pod přímým velením Fidela Castra byla invaze po čtyřech dnech odražena. Byla to velká ostuda pro
prezidenta Kennedyho. Vedlo to k většímu sblížení Kuby a SSSR, které pak vyústilo v Karibskou krizi.
Společně s dalšími čtyřmi svazáky jsme za
dobrou práci byli v červenci posláni vlakem
družby do Moskvy, Leningradu a Kyjeva. Byla
to první moje návštěva SSSR. Po našem návratu domů odstartoval 6. srpna 1961 Vostok 2
s Germanem Titovem, který sedmnáctkrát
obletěl Zemi a pořídil její snímky.
Po problémech v rozděleném Berlíně, kde
odliv uprchlíků hrozil kolapsem, bylo rozhodnuto 13. srpna 1961 postavit Berlínskou zeď,
která oddělila Západní Berlín od NDR. Zeď
byla dlouhá bezmála 165 km a spustila se opravdová železná opona. Svět byl na pokraji války,
která 16. října 1962 vyústila v Karibskou krizi.
Po řadě jednání mezi Chruščovem a Kennedym

German Titov
padl návrh dohody. Slibte, že nenapadnete
Kubu a my z Kuby stáhneme naše rakety a vy
ještě stáhnete rakety z Turecka namířené na
SSSR. Válka byla odvrácena.
Doba to nebyla lehká, ale my jsme byli
mladí, plní elánu a odhodlání k budování socialistické společnosti, společnosti, která nám
zaručovala lepší život.
Jaroslav ONDRÁČEK,
Hrdina socialistické práce
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Československo a konec druhé světové války II.

Před týdnem jsme otiskli první díl rozsáhlé
statě účastníka Pražského povstání Jana Turka.
Do protifašistického odboje se zapojila celá jeho
rodina, malý Jan plnil odbojové úkoly podle
pokynů maminky a strýčka F. Mikšovského.
Členové Turkovy rodiny položili oběť nejvyšší
pro svobodu národa a mír. V první světové
válce padl dědeček Alois Mikšovský, ve druhé světové válce Němci zavraždili strýce Štěpána
Mikšovského, legionáře a člena Obrany národa. Padl
27. června 1942 v Kobylisích v rámci heydrichiády.
(mh)

Jednou z posledních opevněných oblastí, kterou
chtěli nacisté za každou cenu udržet, se mělo stát
území Čech, a to pro svou výhodnou geografickou
polohu blízko Alpské pevnosti; byl zde vybudován
zbrojní průmysl; velké soustředění nacistických
armád - přes 80 divizí a dalších speciálních jednotek
(SS, policie, gestapa), celkem na jeden milion vojáků a policie s velitelem maršálem Schörnerem.
Nacisté měli podrobně zpracován tajný plán
»ARLZ« – uvolnění, vyklizení, ochromení, zničení
s cílem realizovat spálenou zemi včetně Prahy.
Proto povstání v českých
zemích a Praze znamenalo
pro nacisty ohrožení jejich
vojenských a politických
plánů. Z těchto důvodů se
snažili povstání zabránit
a tam, kde propuklo, utopit je
v krvi.
Průběh Květnového povstání českého lidu potvrdil,
že šlo především o boj proti
nepříteli a jeho komunikacím, které nacisté potřebovali
pro své válečné a politické
záměry, a to co nejdéle vést
boj proti Rudé armádě
a ustoupit na západ. Důležitým úkolem povstání bylo
zabránit realizaci plánu
ARLZ a využití Prahy jako
frontového města k dalšímu
masakrování českého lidu.
Květnové povstání představuje závěrečnou vrcholnou
fázi českého protifašistického
a národně osvobozeneckého
boje, jehož počátek můžeme
spatřovat ve Slovenském
národním povstání, aktivizaci
partyzánského boje a postupném osvobozování ČSR
sovětskou armádou. Události
na frontách působily na
vytvoření revoluční, přímo
výbušné situace.
První povstání v českých
zemích vypuklo 1. května
1945 v Přerově. Bylo krvavě potlačeno – 54 občanů
zavražděno. Na mnoha místech přerovského a olomouckého okresu, kde byla vyhlášena ČSR, se
výkonné moci ujaly revoluční národní výbory. Ve
Svatobořicích a Nymburce daly k povstání signál
dělnické stávky. Povstání pokračovalo dál – Poděbrady, Rakovník, Nový Bydžov... Čtvrtého května
povstání propuklo v podkrkonošských okresech, na
Táborsku, Podbrdsku, Kladně, v Plzni a na dalších
místech. Do povstání se zapojilo na 250 obcí a měst.

Na západní frontě
a v západních Čechách
Blížící se konec války nastolil potřebu setkání protifašistické koalice, ke kterému došlo 4. až 12. února
1945 v Jaltě na Krymu. Bylo potřeba projednat otázky o rozdělení Německa po jeho kapitulaci, ustavení
OSN, zapojení SSSR do války proti Japonsku a další
důležité otázky. Přesto v březnu 1945 vydal Winston
Churchill pokyn shromažďovat ukořistěné zbraně
wehrmachtu pro případ jejich použití ve válce proti
SSSR, která měla začít 1. července 1945 (Operace
Nemyslitelné). Plán počítal se zapojením 10 až
12 německých divizí (soustředěných jako zajatci) ve
Šlesvicku-Holštýnsku a Dánsku. Dále se počítalo se
112 divizemi Anglie, Kanady, USA a Polska.
O tomto záměru nebyl informován americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Po jeho smrti
12. dubna 1945 se pokusil Churchill získat Trumana
na přeměnu druhé světové války ve válku třetí.
Vzhledem k potřebě SSSR k porážce Japonska Truman rozhodl, že až po jeho porážce se udělá za spoluprací se SSSR tlustá čára, neboť SSSR splnil úlohu,
kterou mu určila politika USA.
Dne 25. dubna 1945 došlo k setkání sovětských
a amerických vojáků na Labi. Zatímco Rudá armáda
musela nacistickou obranu zdolávat v tvrdých
bojích, postupovaly spojenecké armády bez zvláštního odporu německé armády. V ranních hodinách
4. května 1945 vydal generál George S. Patton rozkaz k postupu svých vojsk na styčnou linii Karlovy
Vary - Plzeň – České Budějovice, dle dohody
s Rudou armádou. Ráno 6. května obnovily jednotky
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5. amerického sboru svůj postup na Plzeň. Na svém
postupu se nesetkávaly s organizovaným odporem
německých vojsk.
Již 4. května 1945 došlo v Plzni a dalších místech
k nepokojům, které 5. května přerostly v lidové
povstání. Došlo k odzbrojování německých vojáků,
werkschutzu ve Škodovce a dalších závodech.
Vznikly ozbrojené střety, byli první padlí. Vlády ve
městě Plzni se ujal Revoluční národní výbor.
Německý starosta Walter Sturm a jeho zástupce byli
zajištěni. Jednání s velitelem posádky (asi 7000 vojáků) generálem von Majewským bylo úspěšné, stáhl
vojáky do kasáren s tím, že nezasáhne, nebude-li
napaden.
Revoluční národní výbor a jeho vojenský zástupce
gen. Kloud vyslali delegaci do Klatov k americké
armádě se žádostí o pomoc při zajištění německé
posádky v Plzni s ujištěním, že cesta do Plzně je bezpečná a město osvobozeno. Jako první přijely na
plzeňské náměstí Republiky příslušníci 16. pancéřové divize a další jednotky 23. a 38. pluku druhé pěší
divize. Její součástí byl 17. střelecký prapor belgických dobrovolníků z Lutychu zařazený do armády
USA.

V ranních hodinách zajali Američané bez odporu
více jak 3000 německých vojáků a důstojníků. Ve
městě se setkali jen s ojedinělými zákeřnými střelci–fanatiky. Zraněn byl jeden americký voják.
Německý generál von Majewsky se po podpisu kapitulace zastřelil. V západočeském kraji padlo při
osvobozování příhraničních oblastí 90 amerických
vojáků.
Velkého uvítání se dostalo 7. května 150 příslušníkům naší západní tankové brigády. Vojáci požadovali, aby jim Američané umožnili jet na pomoc Praze,
avšak svolení nedostali.
Velitelství amerických jednotek způsobilo Plzni
a západním Čechám mnoho nesnází. Od počátku
zasahovalo do vnitřních záležitostí našeho státu.
O tom svědčí hlášení zvláštního oddílu čs. armádního sboru v SSSR o situaci v Plzni a okolí.

Povstání v Praze
Již 4. května 1945 propukla protiněmecká aktivita
českých občanů, byly odmítány německé peníze,
němčina ignorována, docházelo k ničení německých
nápisů až k inzultacím, vyvěšovány československé
vlajky.
Situace se 5. května v ranních hodinách vyhrotila,
když rozhlas zahájil vysílání »Je sechs hodin« a dále
vysílal pouze česky. V ten den v 10 hodin se konala
porada dělnických delegátů na ÚRO a zástupců pražského vedení KSČ na Tylově náměstí. Společná
porada rozhodla zahájit povstání 7. května, až dělníci nastoupí do závodů. Ale vzniklá situace povstání
urychlila.
Během jednání došlo na ulicích ke střelbě
a odzbrojování německých vojáků. Ve 12.30 hodin
volal rozhlas o pomoc. »Přijeďte ihned bránit rozhlas, SS vraždí naše české lidi! Smrt Němcům! Den
osvobození nadešel.« Toto volání rozhlasu urychlilo
povstání v Praze a širokém okolí. Na pomoc spěchali stateční lidé, partyzáni, policie, vládní vojáci ad.
Boj o rozhlas byl tvrdý, o čemž svědčí mnoho mrtvých a raněných.
Česká národní rada a ÚRO vydaly výzvu k obsazení závodů, ke stavbě silných barikád a záseků ve
městě a na přístupech do Prahy s cílem ochromit
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pohyb německých ozbrojených sil a k tvoření Lidových revolučních gard. Zřízeno bylo Vojenské velitelství Bartoš v čele s generálem Kutlvašrem. Pražské továrny se staly pod vojenským velením ÚRO
baštou odporu, byly zřízeny Revoluční závodní
výbory ROH a závodní Revoluční gardy a milice. Na
mnoha místech získali dělníci zbraně. Ve Škodovce,
Avii, Waltrovce se opravovala bojová technika, tanky
a další materiál.
Železničáři obsadili nádraží, kde ukořistili zbraně
a dokonce pancéřové vlaky, které pojmenovali
Praha, Orlík, Moskva, a další, které na mnoha místech zasáhly úspěšně do bojů.
Ještě večer 5. května bylo v Praze vybudováno
1600 barikád, ty byly později posíleny o dalších 200
na přístupech do Prahy. Na jejich stavbu bylo použito na 300 000 m2 pražské dlažby, vozy elektrické
dráhy, sudy a další předměty.
Již v prvních hodinách povstání bylo dosaženo
významných úspěchů. Revoluční garda se zmocnila
hlavní pošty v Jindřišské ulici a mezinárodní telefonní ústředny na Žižkově. Tak bylo zajištěno telefonní
spojení mezi středisky povstání a narušeno spojení
nacistů. Do budov a kasáren, které byly obsazeny
fašisty, byl zastaven přívod vody, plynu a elektrického proudu a telefonní spojení.
Nacisté a kolaboranti se svých nadějí – snad na
přežití – nevzdávali, snažili se několikráte neúspěšně
vyjednávat s ČNR. Dne 3. května 1945 vyjednával
K. H. Frank na pokyn admirála Dönitze s českou
reakcí o sestavení nové vlády. Dal přivézt pravicové
politické vězně z Terezína jako Kroftu, Krajinu, Kvapila a další pravicové politiky. Frank byl odhodlán
podle pokynu adm. Dönitze k významným ústupkům s cílem vyslat zástupce české buržoazie do
štábu gen. Eisenhowera se žádostí o obsazení českých zemí americkou armádou, a tak dostat Schörnerovu armádu do amerického zajetí. Ani založení
jakési »Národní rady« nemělo úspěch. Neúspěšný
byl i pokus členů protektorátní vlády po své reorganizaci převzít moc.
Ustavený pravicový Ústřední národní výbor a jeho
vojenské velitelství, jehož členy byli příslušníci
agrární, národně demokratické a národně socialistické strany a další buržoazní činitelé v čele s průmyslníkem Krulišem, byly ještě 5. května rozpuštěny.
Všeobecné povstání českého lidu znemožnilo realizovat buržoazní představy o převzetí moci. V předvečer povstání vydala ČNR několik letáků s výzvou
k občanům a revolučním národním výborům –
nepodléhat provokaci nacistů a zrádců. KSČ vydala
výzvu Občané, soudruzi, bratři, nadešla poslední
bitva velké války. Vyhlašujeme mobilizaci všech sil
národa na obranu národního majetku, na obranu
Prahy (dokument vlevo).
Na všech úsecích povstání byl značný nedostatek
zbraní a munice, vše se muselo v boji ukořistit. Slibované shozy zbraní Londýnem, dojednané organizací R-3 a škpt. Nechanským z výsadku Platinum, se
neuskutečnily, neboť »SOE«, zvláštní sekce britské
zpravodajské služby MI6, s povstáním v protektorátu nepočítala a ani se shozy zbraní a dalšího materiálu. Jak to v telemostu Senát PČR – Londýn potvrdil historik SOE Martin D. Brown.
Rozhlas hrál v povstání významnou úlohu. Zpočátku byl plně využíván Českou národní radou. Rozhlas však nedbal pokynů ČNR, aby bylo zabráněno
vysílat neověřené zprávy podávané různými osobami a organizacemi, čímž mnohdy vznikal zmatek
z neověřených zpráv, které silně zkreslovaly skutečnou situaci v hlavním městě. Dokonce rozhlas pouštěl do éteru zprávy vlasovců. Takové zprávy vzbuzovaly v zahraničí nedůvěru, jak o tom zaznělo ve
vysílání BBC.
Proti těmto svévolným zprávám rozhlasu vystupovali Albert Pražák a Josef Smrkovský. Protože nedošlo k nápravě, rozhodla ČNR zřídit vlastní vysílač
v Husově sboru na Vinohradech, který byl v provozu
od 7. května, a více byl také využíván městský rozhlas. Totéž uskutečnilo Vojenské velitelství ÚRO,
které zřídilo vysílač ve strašnické Telefunken –
Tesla.
Rozhlas byl několikráte bombardován, k jeho
vypnutí došlo poté, co přes odpor ČNR vysílal zprávy dodané vlasovci.

Alibistické působení vlasovců
Tzv. Vlasovova armáda je kapitolou samou pro
sebe. Na různých úsecích povstání docházelo k jednání s jejími veliteli, někde se zapojili do místních
bojů. Významně pomohli na Smíchově – Chuchli.
Požadavky povstalců na zbraně však odmítali. Celé
jejich působení mělo alibistický charakter. Zvláště
jejich spojení s českou reakcí mohlo sehrát nebezpečnou úlohu v průběhu povstání. Zde bych chtěl
připomenout jejich účast na vyvraždění obcí Zakřov,
Prlov, Ploština a dalších.
ČNR vydala 7. května rozhlasové prohlášení, že

                   

Autor článku Jan Turek
veškeré akce vlasovců jsou jejich vlastní záležitostí,
a jasně se od nich politicky distancovala. Vlasovci
v pondělí večer 7. května opustili Prahu a spěchali na
západ.
Ve dnech 7. a 8. května se povstání ocitlo ve složité situaci. Proti Praze nastoupily z několika směrů
pěší a tanková divize SS Das Reich, Wallenstein,
Wiking ad. V té době bylo v samotné Praze dislokováno na 40 tisíc vojáků, policistů, SA a Hitlerjugend,
které byly opevněny v různých budovách po celé
Praze.
K největším obranným střetnutím došlo v Chuchli, Radotíně, Braníku, Pankráci, Hloubětíně, Žižkově, na Trojském mostě, Staroměstském náměstí ad.
Nacisté používali při dobývání barikád bezohledné
metody, stříleli bezbranné lidi, parlamentáře, vypalovali domy, vraždili civilní osoby, ženy a děti.
Německá přesila byla stále zřejmější, útočila tanky
a samohybnými děly. Dělostřelbou Němci dobyli
Libeň, Karlín a Lidový dům, kde zajali celé osazenstvo včetně redakce Rudého práva. Některým pracovníkům se podařilo utéci, všechny ostatní nacisté
odvlekli na Masarykovo nádraží, kde bylo u zdi
výtopny všech 47 Čechů zavražděno.
Nacistické tanky pronikly na Staroměstské náměstí, kde jim obránci radnice zničili dva tanky. Němci
střelbou z děl a tanků zapálili věž radnice a zničili
část radniční budovy, v níž shořely vzácné archivy.
Na mnoha místech Prahy vraždili fašisté bezbranné obyvatelstvo - na Pankráci, Pražačce a dalších
místech Prahy. Drancovali a loupili v domech
i obchodech, zajímali rukojmí. Například na Spořilově a Chodově bylo zajato na tisíc mužů, které nacisté
drželi na Zelené lišce jako rukojmí.

8. května nebyl konec
Dne 8. května v 11 hodin nabídl německý velitel
Prahy gen. Toussaint nové jednání s ČNR o kapitulaci. V navržené dohodě požadoval uvolnit barikády
pro volný odchod německých vojsk do amerického
zajetí, dále propustit zajatce a od 18 hodin vyhlásit
zastavení bojů s tím, že na hranicích Prahy složí
těžké zbraně, lehké až u Američanů.
Dohoda neodpovídala požadavku bezpodmínečné
kapitulace, neboť umožnila části nacistů vyhnout se
sovětskému zajetí. V ČNR byla tato dohoda prosazena kompromisními silami proti odporu komunistů
a zástupců ÚRO. Tak bylo propuštěno přes 20 000
zajatců. Dohoda byla vyhlášena rozhlasem. Na
omluvu snad jen to, že po celou dobu ČNR asi neměla spojení na Rudou armádu, a tak neznala její postup
do Čech a na Prahu. Tuto dohodu o zastavení bojů
ignorovaly jednotky SS, Hitlerjugend a část wehrmachtu.
Dohoda z 8. května 1945 neznamenala konec
povstání, neboť na mnoha místech urputné boje probíhaly dále. Hlavním bojištěm byly především jižní
okraje Prahy a následně Pankrác, Michle a z druhé
strany Vltavy Zlíchov, Barrandov atd. Značné síly
nepřítele byly soustředěny v Krčském a Kunratickém lese. Jednou z důležitých oblastí Pražského
povstání byly obvody Prahy XIV, XV a částečně
XIII – nynější obvod Prahy 4.
Není snadné vylíčit průběh bojů a jednotlivé děje,
které se rychle střídaly a měnily. Řízení povstání se
ujal Revoluční národní výbor pro Prahu XIV a jeho
vojenské velitelství se sídlem v ruském gymnáziu na
Pankráci. K řízení bojů bylo zřízeno šest úseků.
Jan TUREK, účastník domácího odboje
a Květnového povstání
(Dokončení za týden)
FOTO – archiv autora
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Palestinci volby odložili
Palestinský prezident Mahmúd Abbás ve čtvrtek oznámil,
že se hlavní palestinské frakce
d o h o d l y n a o d l o ž e n í p a rl a mentních voleb. Krok zdůvodnil nejistotou, zda Izrael umožní hlasování ve Východním
Jeruzalémě. Už před tímto jednáním se o možném odkladu
spekulovalo.
»Rozhodli jsme se odložit
volby, dokud nebude zaručena
účast našich lidí v Jeruzalémě,«
uvedl Abbás. Prezident již
v dřívějším prohlášení konání
voleb podmínil zapojením
všech Palestinců. »Jakmile
Izrael názor změní, mohou se
volby konat do týdne,« citoval
Abbáse izraelský list Haarec.
Palestinci parlament naposledy
volili v roce 2006. Letošní termín byl vypsán na 22. května.
V Ramalláhu se ve čtvrtek
sešli zástupci palestinských
politických stran a Abbás ve
svém projevu uvedl, že záležitost voleb ve Východním Jeruzalémě není technické povahy,
ale zásadně politické. »Izraelci
řekli, že proti volbám nejsou,
ale nesouhlasí s těmi v Jeruzalémě,« řekl Abbás. Izrael podle
něj tento názor tlumočil OSN

Izraelské výmluvy kvůli konání palestinských voleb označil palestinský prezident Mahmúd Abbás
FOTO – ČTK/AP
za nepřijatelný nesmysl.
a několika arabským státům nepřijatelný nesmysl,« řekl dočasná vláda stále rozhoduje
a odůvodnil jej tím, že teď má Abbás. Toto odůvodnění by v otázkách výstavby židovpouze dočasnou vládu, která podle jeho mínění bylo logické, ských osad na palestinském
nemůže rozhodovat. »Je to avšak nikoli v situaci, kdy tato území, tedy osad nelegálních.

KLDR: Nepřátelská
politika USA trvá
Nedávné komentáře prezidenta USA Joe Bidena a jeho administrativy ukazují, že USA mají v úmyslu udržovat nepřátelskou politiku vůči Severní Koreji, jež bude vyžadovat odpovídající reakci
Pchjongjangu. Uvádí se to v prohlášeních představitelů vlády
KLDR, která včera vydala státní tisková agentura KCNA. Bílý dům
v pátek oznámil, že vláda USA dokončila revizi politiky Washingtonu vůči KLDR.
V jednom z prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí obvinil USA
z urážky důstojnosti nejvyššího vedení země kvůli kritice situace
v oblasti lidských práv v KLDR. Kritika je podle prohlášení provokací, jež ukazuje, že USA se připravují na totální měření sil s KLDR
a dočkají se odpovídající reakce. V dalším prohlášení ředitel odboru
pro americké záležitosti na ministerstvu zahraničí KLDR Kwon
Čong-kun citoval Bidenův první politický projev v Kongresu, ve kterém Biden uvedl, že jaderné programy KLDR a Íránu představují
hrozby, které budou řešeny diplomaticky a přísným zastrašováním.
Podle Kwona je nelogické, aby USA označily obranné zastrašování
za hrozbu, a je to zásah do práv KLDR na sebeobranu. Bidenův projev tak byl netolerovatelný a velkou chybou a jasně odráží zájem
pokračovat v prosazování nepřátelské politiky vůči KLDR, jak to
USA dělají už víc než půl století, dodal Kwon.
Rozhovory zaměřené na přesvědčení Pchjongjangu, aby se vzdal
svého programu jaderných zbraní, byly pozastaveny, protože série
summitů mezi Bidenovým předchůdcem, Donaldem Trumpem,
a vůdcem KLDR Kim Čong-unem nevedla k uzavření dohody. Podle
revize americké politiky, oznámené v pátek, se Biden rozhodl přijmout nový přístup v tlaku na KLDR, který prozkoumá využití diplomacie k prolomení patové situace, ale nebude usilovat o »velký
handl« s Kimem, jak byla označována politika Trumpa. V dalším
prohlášení Kim Jo-čong, sestra vůdce Kima, ostře kritizovala Jižní
Koreu, že nezabránila aktivistické skupině severokorejských uprchlí(ava, čtk)
ků ve vydávání letáků zaměřených proti KLDR.

V Izraeli se konaly volby
v březnu a politici se dosud
nedohodli na složení nové
koaliční vlády, zatím nebyli
schopni ji sestavit.
Palestinské volby se měly
konat na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve
Východním Jeruzalémě, který
Izrael okupoval, ale Palestinci
s ním počítají jako s hlavním
městem svého budoucího státu.
Izrael po okupaci v roce 1967
tuto část města připojil ke zbytku Jeruzaléma a celý ho pak
vyhlásil za své hlavní město,
zcela v rozporu s mezinárodním
právem. Ve Východním Jeruzalémě žije přes půl milionu lidí,
z nichž většina jsou zatím stále
Arabové, i když tam výrazně
přibývá židovské populace, Tel
Aviv se snaží tento poměr
otočit. Většina (přes 90 procent)
palestinských obyvatel má
právo k pobytu, ale nemá izraelské občanství.
Abbás v projevu také řekl, že
Palestinci opakovaně oslovili
Evropskou unii s prosbou, aby
pomohla přimět Izrael umožnit
volby i ve Východním Jeruzalému, ale nedostali žádnou
(ava, čtk)
odpověď.

Sputnik V. Indie a Filipíny
Indie obdržela 150 000 dávek ruské vakcíny
proti COVID-19 Sputnik V, oznámilo v sobotu
ministerstvo zahraničí. Mluvčí indické diplomacie
očekává příchod dalších milionů dávek. První
dodávku stejné očkovací látky v podobě 15 000
dávek převzaly i Filipíny, které dojednávají nákup
celkem 20 milionů dávek.
Indie za neustále se zhoršující druhé vlny pandemie otevřela v sobotu očkování všem lidem od
osmnácti let, potýká se však s akutním nedostatkem vakcín. Zatím bylo v této asijské zemi s více
než 1,3 miliardy obyvatel podáno přibližně sto
padesát milionů dávek, napsal zpravodajský server
BBC. Indii trápí nedostatek vakcín i přesto, že je
jejich největším světovým producentem.

Miliony budou následovat
Dodání první zásilky Sputniku V ohlásil mluvčí
indického ministerstva zahraničí s dodatkem, že
budou následovat miliony dalších. Kromě ruského
preparátu Indie schválila také vakcíny od britskošvédské společnosti AstraZeneca a indického

výrobce Bharat Biotech. Indie zaznamenala další
rekord v denním přírůstku nákaz koronavirem.
Za pátek zaznamenala přes 400 000 infekcí, čímž
se souhrnná bilance případů v zemi dostala nad
devatenáct milionů, napsala agentura Reuters.

Snaha splnit slib
O miliony dávek ruské vakcíny mají zájem také
Filipíny, které zatím obdržely zhruba čtyři miliony
dávek očkovacích látek proti COVID-19. Z většiny
se jednalo o přípravek čínské firmy Sinovac
Biotech. Na Filipínách žije asi 108 milionů lidí.
Kancelář filipínského prezidenta Rodriga Duterteho v sobotu oznámila, že země dostala prvních patnáct tisíc dávek Sputniku V. Dorazily o pár dní
později, protože cestou se vyskytly logistické
problémy. Je to zatím jen malá část. Filipíny
vyjednávají nákup ještě dvaceti milionů dávek
ruské vakcíny ve snaze splnit slib ohledně
proočkování sedmdesáti milionů svých dospělých
obyvatel do konce tohoto roku.
(ava, čtk)

FOTO – ČTK/AP

Chilané: Piňera porušoval lidská práva
právník a bývalý soudce Baltasar Garzón,
který proslul i tím, že v roce 1998 obvinil
z genocidy a terorismu chilského exprezidenta Augusta Pinocheta. Ten byl posléze
stíhán v několika kauzách, spravedlnost
ho ale nedostihla, protože v roce 2006
zemřel.
Protivládní protesty v Chile vypukly
v říjnu 2019, kdy je zažehlo další zdražení jízdného v metru v Santiagu de Chile.
To ale byla jen poslední kapka, jíž
přetekl pohár dlouhodobé nespokojenosti
Chilanů, kteří požadují zejména reformu
penzijního systému a novou ústavu. Obojí

JEDÍ I LISTÍ
Nepolevující sucha na Madagaskaru dotlačila stovky tisíc lidí
na pokraj hladomoru, varuje
Světový potravinový program
(WFP). Lidé jsou nuceni jíst
kobylky i listí. V ohrožení jsou
životy dětí, hlavně těch mladších
pěti let, u nichž znepokojivě
narostla míra podvýživy, oznámil podle Reuters představitel
WFP Amer Daoudi.
Potravinovou pomoc na Madagaskaru potřebuje nejméně 1,35
milionu lidí, ale pomoc WFP ve
formě polovičních dávek se
dostává jen k 750 000 osob.
Daoudi navštívil vsi, jejichž obyvatelé se museli uchýlit k zoufalým metodám přežití, konzumují
kobylky, syrové plody opuncie či
listí. K hrozným dopadům pětiletého sucha se letos přidaly
i písečné bouře a deště. Úroda
bude o 40 % horší než obvykle.
Podvýživa u dětí pod pět let za
čtyři měsíce do března 2021
stoupla z 9 % na 16. Někde hlásí
i 27% podvýživu u malých dětí,
což se týká každého čtvrtého
dítěte. »Viděl jsem hrozné scény
hladovějících dětí i matek, rodičů
a obyvatel vesnic. Jsou na pokraji hladomoru, jsou to scény, které
jsem již nějaký čas nikde na světě
neviděl,« řekl Daoudi.

ASTRONAUTI
NA ZEMI
Kapsule společnosti SpaceX
včera dopravila na Zemi čtveřici
astronautů, kteří strávili téměř
půl roku na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) při první plnohodnotné misi vesmírné lodi
vlastněné soukromou společností. Loď Crew Dragon Resilience těsně před 09.00 SELČ
přistála na hladině Mexického
zálivu u pobřeží Floridy.
Na palubě byli američtí astronauti Michael Hopkins, Victor
Glover a Shannon Walkerová
a jejich japonský kolega Soiči
Noguči. Přistání bylo původně
naplánované na středu, kvůli
nepříznivé předpovědi počasí ale
bylo odloženo nejdříve na sobotu a následně na sobotu v noci.
Pro americkou vesmírnou agenturu NASA přinesl závěr mise
s názvem Crew-1 první mořské
přistání za tmy od mise Apollo 8
z roku 1968. Výjimečná byla
podle AP i délka celé mise.
Trvala 167 dní, což je rekord pro
posádky startující z USA. Předtím byla nejdelší 84 dnů trvající
mise na kosmickou stanici Skylab z roku 1974. Na ISS po odletu Hopkinse a dalších zůstalo
sedm lidí včetně čtyř, kteří tam
před týdnem dorazili v další kapsuli dodané společností SpaceX.

OFICIÁLNĚ

peň přežití mladých lososů na
jejich nebezpečné pouti k Tichému oceánu«. »Převážení lososích mláďat na vypouštěcí místa
níže po proudu se ukázalo jako
jedna z nejlepších možností, jak
zvýšit míru přežití lososů na
cestě k oceánu v době sucha,«
uvedl Jason Julienne, jenž dohlíží na líhně ryb v části Kalifornie.
Ta nyní zažívá druhý rok sucha
poté, co v zimě spadlo nebývale
málo srážek. Jde o čtvrtý nejsuš(čtk) Fronta na očkování v indickém velkoměstě Bombaji
ší rok v záznamech.

Chilská komise pro lidská práva a další
sdružení podaly stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) na chilského
prezidenta Sebastiána Piňeru, jehož viní
ze zločinů pro lidskosti kvůli postupu
úřadů při protivládních protestech
z konce roku 2019. Demonstrace si vyžádaly přes 30 obětí a tisíce zraněných.
Podle stížnosti prezident podporoval
tvrdý postup bezpečnostních složek proti
demonstrantům. Informoval o tom
v pátek deník El País.
Stížnost k haagskému soudu podalo
několik sdružení a také známý španělský

HLADU LIDÉ

STAHOVÁNÍ USA

Lososi na silnici
Sucha v Kalifornii si žádají, aby
se lososi tentokrát vydali k oceánu
neobvyklou cestou - po silnici,
napsal deník The Guardian.
Úřady se chystají k pobřeží
převézt přes 15 milionů lososích
mláďat, chovaných v Centrálním
údolí ve střední části státu, protože podle projekcí bude voda
v řekách, jimiž ryby obvykle
cestují, moc teplá a hladina
dosáhne historického minima.
Lososi potřebují vodu studenou.
Akce má zajistit »nejvyšší stu-

Z

jpocházíještě z doby diktátora Pinocheta
(1973-90). Úpravy penzijního systému už
vláda začala, novou ústavu připraví ústavodárné shromáždění, jehož členy mají
Chilané vybrat ve volbách za necelé dva
týdny. Mohutné tehdy byly i protesty studentů a jejich učitelů proti zpoplatňování
studia.
Postup bezpečnostních složek při protestech už v prosinci 2019 odsoudil i Úřad
vysoké komisařky OSN pro lidská práva,
podle něhož policie při zásazích postupovala nepřiměřeně tvrdě a opakovaně
porušovala lidská práva protestujících.

Sám Piňera tehdy připustil, že během
protestů bezpečnostní složky v některých
případech porušily pravidla; podle něj šlo
ale »jen« o jednotlivé excesy a neplnění
pravidel při použití síly.
Nynější stížnost uvádí, že vláda tvrdý
zásah policie a armády podporovala. Pravicový prezident Piňera, jeden z nejbohatších Chilanů, začátkem protestů dokonce
vůči jejich účastníkům prohlásil: »Jsme
ve válce proti mocnému vytrvalému
nepříteli, který nerespektuje nic a nikoho
a je připraven používat násilí.«
(ava, čtk)

Vojáci USA, NATO a dalších
zemí v sobotu oficiálně začali se
svým stahováním se z Afghánistánu, které v dubnu ohlásil
prezident USA Joe Biden.
V Kábulu panovala posílená
bezpečnostní opatření kvůli strachu z reakce Tálibánu na přetrvávající přítomnost cizích sil.
Mluvčí islamistického hnutí
vzkázal, že jeho bojovníci
mohou přijmout »protiopatření«,
jak uznají za vhodné. Datum
oficiálního začátku definitivního
odchodu mezinárodních vojsk
je spíš symbolické. Američané
v Afghánistánu totiž přiznávají,
že ve skutečnosti už proces stahování posledních asi 3000 vojáků USA běží. Hotov má být do
konce léta, nejpozději do 11. září, tedy do 20. výročí útoků
v New Yorku a Washingtonu,
které byly důvodem americké
invaze do asijské země. Pro Spojené státy americké po skoro
dvou desetiletích nyní snad definitivně končí zatím nejdelší
válka v jejich dějinách. Podle
dohody mezi Washingtonem
a Tálibánem z loňského února
ale měly veškeré zahraniční jednotky Afghánistán opustit již
(ava, čtk)
k sobotnímu datu.
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Světová klimatická konference. Ohlédnutí
Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23.
dubna se uskutečnila další svět o v á k l i m a t i c k á k o n fe r e n c e .
Vzhledem k pandemii se konal a fo r m o u v i d e o k o n fe r e n c e .
I když se jí účastnilo údajně
jen 40 členských států OSN,
výsledky stojí za zmínku.
Základním výsledkem konference je, že některé státy
zvýšily své závazky snížit
emise skleníkových plynů
(GHG - oxid uhličitý, metan,
oxid dusný, freony a některé
další plyny v přepočtu na
CO2ekv.) a další státy své
závazky potvrdily (Rusko –
prezident Vladimir Putin pověřil vládu »významným omezením souhrnných emisí v zemi
do roku 2050«, Čína - záměr
dosáhnout emisního vrcholu
v roce 2030 a uhlíkové neutrality před rokem 2060). Na klimatickou konferenci se vrátily
USA. Slíbily do roku 2030 snížit emise v USA nejméně o 50
% proti roku 2005. K závazkům se vrátil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, a to ukončit nelegální odlesňování
v zemi do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality Brazílie do roku 2050 - o 10 let
dříve, než se Brazílie v Paříži
zavázala. Na záchranu (rozuměj nevykácení a nevypálení)
amazonského pralesa žádá po
USA podporu ve výši miliardy
dolarů. Kanada chce do roku
2030 snížit emise GHG o 40 %
na 45 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005, což je nárůst
proti předchozímu slibu o 30
%. Japonsko hodlá snížit emise
o 46 % proti roku 2013. Jižní
Korea ukončí veřejné financování uhelných elektráren a plánuje odhalit silnější příslib snížení emisí. Británie sníží emise
o 78 % do roku 2035, snad nejvíc ambiciózní plán na světě.
»V Polsku hodláme v nejbližších 20 letech vybudovat
nový energetický systém
s nulovými emisemi, díky kterému podíl uhlí klesne z aktuálních 70 % dokonce na 11 %
v roce 2040,« citovala z projevu polského prezidenta Andrzeje Dudy agentura PAP.
Podle polské hlavy státu
kromě toho vláda dosáhla se
zástupci uhelného průmyslu
dohody »ohledně vyloučení
uhlí z produkce elektrické
energie do roku 2049«. Podle
některých ekologů se závazky
na snížení emisí GHG zvýšily
o 13 %. Jestliže v roce 2015
(závěry pařížské konference)
závazky pokrývaly asi 33 %
potřebného snížení emisí

verzní nepřímé křížové dotace
(zpravidla na podporu obnovitelných zdrojů energie) a většinou i daňové úlevy, respektive
osvobození v mezinárodní
veřejné dopravě. To s kvalifikovanou prací nesouvisí.

Co dělat?

Tepelné elektrárny spalující uhlí jsou v Číně stále nejvýznamnějším energetickým zdrojem a země dosáhla v letošním roce snížení celkového podílu uhlí na výrobě energie pod 56 %. Čtrnáctá pětiletka, která probíhá, předpokládá snížení spotřeby energie na
jednotku hrubého domácího produktu a emisí oxidu uhličitého na jednotku hrubého domácího produktu o 13,5 %, respektive
FOTO – ČTK/AP
o 18 %. Snímek je z uhelného dolu Huaibei, který čeká postupný útlum.
GHG, nyní by mělo jít o 33 + míná zákaz zprovoznit novou evropských hodnot – přivedl často zjevně perverzních
13 = 46 %.
teplárnu Děčín v roce 1990 svět na kraj světové jaderné podob. Například vedení EU
s tím, že nesplňuje emisní války. Pokud si západní pseu- znemožňuje očkování obyvaOtazníky trvají
normy EU v situaci, kdy měla doelita myslí, že se tak dá něco tel států EU vakcínou Sputnik
I nevládní ekologové vyjad- nahradit mnohem více znečiš- smysluplného dělat, je vedle. V. Těžko se dá předpokládat,
řují jen dílčí optimismus. Ano, ťující zdroje ve městě a omezit Samozřejmě, ohrožené Rusko, že bude odpovědně přistupozávazky se zvýšily, ale otazní- smog. Nakonec to tehdejší Čína a další skutečně nezávis- vat k ochraně klimatu. Kapitaky trvají. Nejde zdaleka jen horlivci v Děčíně pochopili lé státy udělají vše pro to, aby listická ekonomika je svou
o těch chybějících 54 % emisí a teplárna byla zprovozněna, se ubránily stále agresivnější- podstatou ekonomikou růstoGHG, které lidstvo musí sní- byť zatím bez odsiřování. Pok- mu Západu, i kdyby to mělo vou. Pro růst je ale na naší
žit, má-li odvrátit klimatickou račující svatá válka proti jader- přinést problémy ochraně kli- omezené planetě stále méně
katastrofu. Klimatické závaz- ným elektrárnám, vedená stra- matu. Nebezpečí klimatické místa. Za kapitalismu ale platí
ky má prý dobře rozpracované nami zelených a částí nevlád- katastrofy je přitom velké buď »ekonomický růst a likviVelká Británie. Nad reálností ních ekologů, je samozřejmě a možnosti odvrátit ho se rych- dace konkurence« či »kolaps«.
závazků některých zemí jsou torpédování politiky ochrany le snižují. Na zbrojení se ve Ale ekologická fronta této
velké otazníky. Samozřejmě, klimatu. Problémem je i sku- světě vynakládá asi 2000 mili- zásadní skutečnosti nevěnuje
bez větších problémů to zvlád- tečnost, že neexistuje »tabulka ard amerických dolarů ročně. větší pozornost. Asi nejlépe to
ne Norsko, které z vodních komplexní náročnosti získává- Rozhodující část výdajů na dokládá jí preferované »zelené
elektráren pokrývá 98-99 % ní elektřiny a tepla z jednotli- zbrojení a války připadá na energetické dogma« – to jest:
své spotřeby elektřiny, velmi vých zdrojů na emise GHG«. západní státy. Tyto peníze jsem zásadně nesmiřitelně
špatně například sousední Pol- Stává se, že se realizují opatře- velice chybí na řešení skuteč- proti jaderným elektrárnám,
sko, dosud fatálně závislé na ní na ochranu klimatu, které ných problémů lidstva včetně energii chci získávat jen
uhlí a dalších fosilních pali- v úhrnu zvyšují emise GHG. problémů klimatických. Mám z obnovitelných zdrojů, prakvech. Co je horší, slíbené Vrcholem ledovce jsou biopa- za to, že polovina výdajů na ticky za jakoukoliv cenu (na
nahrazování uhlí zkapalněným liva získávaná pěstováním zbrojení by bez ohrožení bez- absolutních úsporách paliv
zemním plynem z amerických palmy olejné na bázi zničení pečnosti velmocí mohla být a energie příliš nezáleží). To
břidlic má v úhrnu podstatně tropických deštných pralesů vynaložena na opatření na poslední nebývá sice uváděno,
vyšší emise GHG než polské (asi 400 % emisí GHG proti ochranu klimatu. Rusofobie, ale ve výsledku nastává.
černé uhlí. Jisté je, že nedávné ekvivalentu uhlí). Takových, sinofobie a vývoz »evrop- I v ČR rozhodující zbytečné
bourání nové uhelné elektrár- byť většinou méně křiklavých ských hodnot« jsou obávaný- emise GHG přineslo zásadní
ny v polské Ostrolece, posta- případů je mnohem víc.
mi nebezpečnými chorobami zpomalení rozvoje jaderné
vené nákladem asi jedné milistávajících západních pseudo- energetiky po roce 1989.
Systémové problémy elit. Vážně ohrožují lidstvo.
ardy zlotých (něco přes šest
Špatná je práce odborné ekoZákladní otázka, kterou si
miliard Kč), ve jménu ochrany
Otázkou je, jak chránit logické veřejnosti v EU, když
klimatu je nesmyslné, protože ale nevládní ekologové nekla- klima v podmínkách pokraču- publikuje odhadovanou výši
měla nahradit elektrárny vyrá- dou, zní: jak se budou závazky jící nemilosrdné konkurence »externalit« a při jejím rozboru
bějící elektřinu s podstatně plnit, když Západ svou vážnou mezi podniky i státy ve světě. se ukazuje, že jde o součet
nižší účinností využití energie nemocí – rusofobií, sinofobií Na nelítostné konkurenci je »dotace + daňové úlevy + exterv palivu. Tento nesmysl připo- a mánií vývozu takzvaných kapitalismus založen. Nabývá nality«. Přitom tam chybí per-

Pokud by svět a zejména velmoci myslely politiku ochrany
klimatu vážně, musely by:
l Zastavit nepřátelskou politiku vůči druhým a radikálně
snížit náklady na zbrojení,
l Zavést základní sociální
standardy. Odstranit absolutní
bídu a podstatně omezit relativní bídu širokých vrstev obyvatel i celých států. Zespolečenštit vodní hospodářství
tam, kde bylo zprivatizováno.
l Zrušit mezinárodní mnohostranné dohody o osvobození
mezinárodní veřejné dopravy
od placení daně z přidané hodnoty a mezinárodní letecké
a vodní dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty,
l Zakázat financování získávání a spotřebovávání fosilních paliv a biopaliv (hladem
snad umírá ve světě málo lidí
a hlad je snad příčinou mála
konfliktů?) a to jak formou
dotací z veřejných rozpočtů,
tak formou nepřímých křížových dotací, i formou daňových úlev, a formou tolerování
externalit – ekonomických
škod na životním prostředí, tak
i formou úvěrů a záruk za ně.
Místo neefektivního obchodu
s povolenkami na emise CO2
zavést jednotnou daň na emise
CO2ekv., přímo úměrné negativnímu dopadu emisí jednotlivých druhů skleníkových
plynů na klima,
l Zastavit rozsáhlé dotace do
environmentálně silně závadné
silniční a letecké dopravy ve
prospěch dopravy kolejové,
zvláště železniční,
l Zakázat těžbu a spalování
ropy a zemního plynu těženého z břidlic a zkapalňování
zemního plynu, protože mají
zdaleka nejvyšší celkové
emise GHG.
Nic nesvědčí, že by se ve
výše uvedených oblastech
mělo něco podstatného zlepšit.
Plně to platí i pro EU. Lze tudíž
důvodně předpokládat, že sebevražedná cesta lidstva ke globální klimatické katastrofě
bude pokračovat až do chvíle,
kdy nebude záchrany. Lidé se
poté vzájemně pobijí v zoufalé
snaze se zachránit v boji
o zbylé tenčící se přírodní zdroJan ZEMAN
je.

Norsko základny jen půjčí

Více než tři desítky levicových aktivistů v Drážďanech uctily památku komunistického politika Ernsta Thälmanna u příležitosti 135. výročí jeho narození. Thälmanna zavraždili nacisté v roce
1944 v Buchenwaldu. Mladí lidé z různých levicových hnutí včetně komunistických si také při
FOTO – (za)
pietním aktu připomněli blížící se 80. výročí vpádu nacistů do Sovětského svazu.

Norsko podepsalo s USA dohodu regulující
vojenskou aktivitu Spojených států na území
skandinávské země. Američané podle ní mohou
využívat tři norské letecké základny a jednu
námořní, ale nebudou moci mít své vlastní, oznámila podle agentury Reuters norská vláda.
Dohodu, kterou připravila menšinová vláda premiérky Erny Solbergové, ještě musí ratifikovat
norský parlament. »Smlouva reguluje a usnadňuje
americkou přítomnost, výcvik a cvičení v Norsku,
a tím usnadňuje rychlé posílení Norska Spojenými
státy v případě krize nebo války,« uvedla vláda
země, která je spojencem USA v NATO.
Norsko má také na severu krátkou společnou
hranici s Ruskem. Vztahy mezi Oslem a Moskvou
se po skončení studené války zlepšovaly, ale opět
zchladly po ruském připojení Krymu v roce 2014.
Napětí mezi oběma zeměmi se projevilo i posilováním vojenské přítomnosti na obou stranách hranice a častějšími vojenskými manévry. Zároveň
ale Norsko a Rusko usilují o spolupráci v lokálních otázkách, jako je přeshraniční styk a rybolov.
Norsko jako zakládající člen Severoatlantické
aliance z roku 1949 (spolu s USA, Kanadou, Portugalskem, Itálií, Dánskem a Islandem) vždy trvalo na tom, že nepovolí zřizování cizích základen
na svém území v mírových dobách ani umisťování
jaderných zbraní, i když vojáci západních zemí se
účastní cvičení v Norsku. »Naše spolupráce se
spojenci se neustále vyvíjí. Smlouva znovu potvrzuje blízký vztah Norska a USA a potvrzuje klíčovou pozici Norska na severním křídle NATO,«
uvedla norská ministryně zahraničí Ine Eriksenová Söreideová. Na norské politice ohledně umisťo-

vání zahraničních sil na norském území nebo skladování a rozmisťování jaderných zbraní se podle ní
nic nemění.

Nepřijatelný tlak
Ukrajinští političtí lídři v dubnu tlačili na státy
NATO, aby Ukrajinu přijali do paktu. Reakce,
jichž se v Evropě dočkali, je patrně zcela neuspokojily. Šéf NATO Jens Stoltenberg, francouzský
prezident Emmanuel Macron či německá kancléřka Angela Merkelová mluvili o podpoře, vojenskou pomoc však neslíbili a o rozšiřování aliance
pomlčeli. Podle diplomatů pro něj není zdaleka
jednotná podpora mezi členskými zeměmi a zvláště klíčové státy jako USA či Německo se k němu
stavějí opatrně. Pokud by se Ukrajina stala členem
aliance, znamenalo by to nutnost vyslat na její
východ tisíce spojeneckých vojáků v rámci využití pátého článku alianční smlouvy o společné
obraně jakékoli členské země, což by mohlo konflikt s Ruskem dál zhoršit.
»Příslib členství by byl jiskrou pro motor ruské
propagandistické mašinerie, vybudil by na Ukrajině nesplnitelné očekávání následované zklamáním a případně mohl zdiskreditovat NATO jako
celek,« soudí Francois Heisbourg z Mezinárodního institutu strategických studií. Ve shodě s dalšími znalci poměrů tvrdí, že cílem ruských aktivit
není dobýt Ukrajinu, ale udržet ji mimo západní
struktury.
Tlak na vstup Ukrajiny do NATO je nepřijatelný. Realističtější je podle většiny znalců možnost
dál poskytovat Ukrajině zbraně, jak to činí někte(čtk)
ré země v čele se Spojenými státy.
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Arter Olomouc chce přilákat mladé
Zažít divadlo jiným způsobem, možnost setkat se s tvůrci
inscenací, poznat divadelní zákulisí a přilákat tak do divadel
mladé publikum, chce klub mladého diváka s názvem Arter
Olomouc. Pod jeho vznikem jsou podepsáni zástupci Moravského divadla Olomouc, studenti Katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého i další
významné olomoucké kulturní instituce.
Jak sdělil ČTK mluvčí divadla David Kresta,, myšlenka
založit v Olomouci klub pro
mladé diváky vzešla ze setkání ředitele Moravského divadla Olomouc Davida Gerneše
se zástupcem vedoucího
katedry divadelních a filmo-

vých studií Martinem Bernát kem .
»Olomouc je univerzitní
město a naše divadlo má
zájem na tom, aby se studenti
stali nedílnou součástí divácké
obce. V předchozích letech
jsme vytvořili speciální stu-

Hlediště Moravského divadla Olomouc

dentské předplatné a klub mladých diváků by mohl být další
a věřím, že atraktivní cestou,
jak dostat do hlediště více středoškoláků a vysokoškoláků,«
uvedl ředitel Moravského
divadla Gerneš.
Tvůrci myšlenky se inspiropodobnými
kluby
vali
i v ostatních tuzemských městech. »Shodli jsme se na tom,
že by stálo za to vytvořit
v Olomouci podobnou komunitu, která už dobře funguje
v Praze, Brně či Plzni. Na
základě této myšlenky jsme na
naší katedře uspořádali seminář, během něhož studenti
vytvořili koncepci, jak by klub
mohl vypadat a fungovat.
Jsem rád, že vznik klubu přivítala všechna olomoucká divadla,« doplnil Bernátek.
Klub, jehož název Arter vznikl
spojením anglických slov art
a theatre chce svým členům
například zpřístupnit vybraný
program olomouckých divadel
za zvýhodněné vstupné. Nabídnout chce i rozhovory s tvůrci,
workshopy či prohlídky divadelních zákulisí. Členem klubu se

FOTO – Městské divadlo Olomouc, opera.plus
Nedávno restaurovaná historická opona MDO
přitom může stát každý ve věku do budoucna rozšířit o další kul- mohou zájemci poslat do
15 až 26 let, studium není pod- turní instituce a aktivity.
14. května na mail: sekretariat
mínkou. Do příprav vzniku
V souvislosti se vznikajícím @mdol.cz nebo poštou na
klubu se vedle Moravského diva- klubem se vedení Moravského adresu Moravského divadla.
dla zapojily též další kulturní divadla rozhodlo uspořádat Na začátku června pak Rada
instituce v Olomouci, jako Diva- soutěž o podobu loga. Vyzývá klubu vybere vítězný návrh,
dlo Tramtarie, Divadlo na cucky, především studenty, kteří by se který bude použit, a jeho autor
Divadlo na Šantovce nebo tak sami mohli podílet na získá odměnu, uzavřel Gerneš.
(čtk, mik)
Muzeum umění. Klub by se měl vizuální stránce, návrhy

Český Krumlov bez čarodějnic

Kvůli pandemii koronaviru zrušil
Český Krumlov slavnosti Kouzelný
Krumlov, plánované na právě
uplynulý víkend. Jejich součástí
bývalo pálení čarodějnic. Místo
toho připraví město na květen
náhradní program.
»Chtěli bychom téma (Kouzelného Krumlova) roztáhnout
do květnového programu
vzhledem k tomu, že muzea
a galerie připravují zajímavé
výstavy. Budou komentované
prohlídky, drobné akce. Chceme
uchopit téma i jako pozvánku do májového Krumlova, kde se bude kultura pomaličku rozjíždět,« řekl ČTK místostarosta Ivo
Janoušek (SN-Město pro všechny). Na plakátova-

cích plochách představuje město díla žáků
ZUŠ, která vytvořili při pandemii. V nejbližší době chce radnice také umístit na
fasády domů pamětní desky významných místních umělců.
Slavnost Kouzelný Krumlov je
spjatá s oslavami jara a května jako
měsíce lásky. V předchozích letech
se stavěla májka, vyráběly čarodějnické doplňky, vystupovaly dětské
soubory. Součástí bylo pálení čarodějnic, lampionový průvod i jarmark.
Hlavní akci roku, červnové Slavnosti
pětilisté růže, chce město rozprostřít do
delších časových úseků a malých programů.
Zapojit by se mohly místní restaurace i kavárny,
(čtk)
v plánech je i historizující výzdoba.
FOTO - visitCeskyKrumlov.cz

V ostravské městské galerii Plato se koná výstava s názvem Předácký kus. Zachycuje na černobílých fotografiích Lukáše Jasanského a Martina Poláka mizení původního stavu bývalých městských
FOTO - ČTK/Jaroslav OŽANA
jatek. Výstava je volně přístupná veřejnosti, potrvá do 29. srpna 2021.

Picasso bude chybět v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO)
připravila výstavu Španělští umělci Pařížské školy.
Představí šest desítek uměleckých děl s tematikou
býčích zápasů, Dona Quijota, žen či zátiší. Všechny exponáty pocházejí ze sbírky GVUO. Její online vernisáž bude zítra.
Galerie spravuje po Národní galerii Praha druhou
nejvýznamnější kolekci španělského moderního
umění v České republice. Její součástí byly dříve
i dvě kresby Pabla Picassa, které ovšem muselo
ministerstvo kultury v restitučním řízení v roce
1997 vrátit. »Picassovy kousky tedy na výstavě
nejsou, ale budeme si moci vychutnat díla dalších
významných a výrazných španělských autorů takzvané Pařížské školy,« uvedl náměstek hejtmana

Moravskoslezského kraje pro kulturu Lukáš Curylo. »Výstava se omezuje na období kolem roku
1946, kdy se v pražském Mánesu konala pod záštitou Československé republiky první poválečná
zahraniční výstava: Umění republikánského Španělska. Značná část vystavených prací pak zůstala
v československých sbírkách, mimo jiné i v Ostravě,« řekl kurátor Pavel Štěpánek, který zájemce
provede expozicí během on-line komentované prohlídky 3. června. Jak řekla ČTK mluvčí instituce
Jana Malášek Šrubařová, zájemci se budou moci
s díly seznámit prostřednictvím virtuální prohlídky
do 6. června. Výstava španělského umění ze sbírky
GVUO se v Domě umění konala naposledy v roce
(mik)
1992.

Za živou kulturou – do autobiografu
Jak jsme již ve čtvrtek informovali, během května bude pokračovat na různých místech Prahy druhý ročník drive-in festivalu
Art Parking. Po loňském úspěchu Art Parkingu jeho pořadatelé
doufali, že tento projekt se už nebude nikdy opakovat. Situace
živé kultury však zůstává přes veškerou pomoc tristní.

»Proto jsme se rozhodli uspořádat druhý ročník festivalu.
Tentokrát, jak doufáme, opravdu
poslední,« uvedl producent projektu Jakub Vedral.
Pořadatelé podle něj nechtějí
vytvářet specifickou autokulturu, ale »ukázat, že živá kultura je
stále živá«. »Potřebujeme do
společnosti vnést naději a vrátit
víru v krásu, radost a kvalitní
mezilidské vztahy,« uvedl Vedral.
V rámci festivalu se otevřelo
minulý týden v bývalých branických ledárnách Autokino. Prostor v těsném sousedství Vltavy
tak nově ožívá filmovými projekcemi. Na programu Autokina
Ledárny bude filmová klasika

i novinky pro široké publikum,
chybět nebudou ani vybrané
artové snímky pro náročnější
diváky. Ideou iniciátorů je vytvořit prostor pro všechny, kterým
v současné době chybí kino i restaurace. Kromě kulturní náplně
nabídne autokino i kulinární
zážitky.
Kapacita kina je až 75 aut,
v případě uvolnění anticovidových restrikcí plánují pořadatelé
rozšířit autokino i o sekci pro
sedící diváky. Promítá se vždy
ve čtvrtek a v pátek. Zahajovacím filmem byl legendární Rebel
bez příčiny, ve kterém někdejší
herecký idol James Dean ztvárnil svou typickou roli mladého
rozervaného hrdiny.

V loňském roce Art Parking,
který kromě hudby nabízel filmová promítání a divadelní
představení, navštívilo přes
11 000 diváků. Objednávky
vstupenek i samotná kulturní
produkce včetně distribuce
občerstvení se děje bezkontaktně z domova nebo auta.
Art Parking zaručuje kulturní
zážitek bez nutnosti vystoupit
z vozu a jakéhokoli fyzického
kontaktu. Při vjezdu do areálu
dostane každý divák číslo
a přes sms si může objednat
občerstvení, které mu hosteska
přinese k autu. Rozestupy
mezi auty jsou větší než u parkovišť při nákupních centrech.
Spolupořadatelem festivalu
Art Parking je festival pouličního divadla Za dveřmi. Prodej vstupenek je přes službu
GoOut, cena vstupenky za
jedno auto je většinou kolem
(čtk, mik)
500 korun.

ILUSTRAČNÍ FOTO - Thomas HAWK
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SERVIS

05.59 Studio 6 09.00 Dobrodružství Sherlocka
Holmese. Modrá karbunkule. Britský seriál
(1984) 09.55 168 hodin. Události týdne 10.35
Všechnopárty (2014) 11.30 AZ-kvíz
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy,
Události v regionech plus
12.30 Sama doma. Být doma neznamená samotu
14.00 Po stopách hvězd. Jana Brejchová (2008)
14.30 Obušku, z pytle ven!
Česká filmová pohádka (1955)
15.45 Zavolejte porodní sestřičky (3/6).
Premiérová řada britského seriálu (2012)
16.40 Cestománie. Bulharsko: U českého moře
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 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Rapl (8/13). Agent.
Zdá se, že drsnější než Krušné hory
může být jen Kuneš. Detektivní série
s Hynkem Čermákem v hlavní roli
21.10 Reportéři ČT. Kauzy a reportáže
21.50 BILANCE: Auta už jen na baterky
22.19 Výsledky losování Šťastných 10 a Extra renty
22.20 Musíme si pomáhat. Boleslav Polívka
a Anna Šišková v hlavních rolích příběhu hrdinů proti své vůli z 2. světové
války. Úspěšný koprodukční snímek ČT
režiséra Jana Hřebejka (2000)
00.20 Perličky P z Hovorů H 00.50 AZ-kvíz
01.25 Z metropole, Týden v regionech 01.50
Kalendárium 02.05 Sváteční slovo 02.15 Dobré
ráno 04.45 Žiješ jenom 2x 05.15 Černé ovce
05.30 Události v regionech

05.59 Dobré ráno 08.30 Kouzelná školka
09.00 Kamera na cestách: Írán z výšky (2/2)
09.55 Pozoruhodný svět mláďat (3/6). Cyklus
BBC 10.40 Postřehy odjinud 10.45 Cesta praporů. Dokument (2005) 11.00 Jak se vyhrává
bitva. Kluby vojenské historie (2004) 11.20 Já
Napoleon Evropa (2005) 11.50 Terezské údolí
12.20 Cesty víry: Aby nikdo nebyl sám
12.50 Klíč. Magazín
13.20 Československý filmový týdeník 1971
13.35 Bavorsko, země hor a jezer.
Francouzský dokumentární cyklus
14.30 Letečtí stíhači v boji: Guadalcanal.
Americkém dokumentu
15.15 Dobrodružství vědy a techniky.
Okno do... Isfahánu. Německý dokument
15.45 Letecké katastrofy: Smrtící nedbalost.
Kanadské dokumentární rekonstrukce
16.30 Když se hraje o čas (3/7). Dokument
17.00 Konec 2. světové války.
Pátrání po lyonském řezníkovi.
Francouzský dokument
18.00 Velké stroje zblízka III: Ropný tanker.
Britský dokumentární cyklus
18.45 Večerníček. Pohádky z mechu a kapradí
18.55 Design (9/17)
19.25 Příběhy domů: Hospodáři ze Širokého Dolu
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Mýty a fakta historie. Heliopolis - město
Slunce. Německý dokumentární film
21.00 Velké stroje zblízka III: Létající auto.
Britský dokumentární cyklus
21.50 Velikáni filmu: Jiřina Bohdalová - 90 let:
Ucho. Český trezorový filmu (1970)
23.25 V žáru slunce. Brazilské drama (2001)
00.55 Vlak smrti 01.40 Cesta za kapitánem
Janem aneb Eskymo 02.25 Švejkové nebo
Rambové? 02.55 V zajetí železné opony

l

05.55 Snídaně s Novou 08.40 Novashopping
08.55 Ulice (4045).Český seriál (2020) 09.50 Specialisté (31). Poslední rande. Český kriminální seriál
(2018) 11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem (21).Americký seriál (1991)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (937).
Už sis užil dost. Seriál TV Nova (2019)
14.05 Castle na zabití VIII (8). Osmá řada
amerického kriminálního seriálu (2015)
15.00 Dr. House V (6). Polibek na dobrou noc.
Pátá řada amerického seriálu (2008)
15.55 Dr. House V (7). Proč to nejde.
Pátá řada amerického seriálu (2008)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi (2020)
18.30 Ulice (4046). Český seriál (2020)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (128).
Nouzová operace. Při přepadení
benzinové pumpy umírá pokladní
a jeden z lupičů je zraněn. O pár hodin
později je unesena sanitka i s posádkou záchranářů. Začíná boj o čas.
Český kriminální seriál (2021)
21.15 Specialisté (32). Vražda na objednávku.
Mladého studenta porazí auto. Jako
zázrakem přežije. V době činu ho
doprovázela sekretářka a milenka jeho
otce. Byl student pravým terčem
vraha? Český kriminální seriál (2018)
22.15 Námořní vyšetřovací služba XVI (12).
Ten poslední.
Americký kriminální seriál (2018)
23.05 Dr. House V (6). Polibek na dobrou noc
00.00 Dr. House V (7). Proč to nejde
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Pomeranč a kachna

Babiččina krabička

POČASÍ

MÁ DNES

ALEXEJ, ALEX,

ZÍTRA

KVĚTOSLAV

Čtenář-kuchař
Máte-li své zajímavé recepty, podělte se o ně s ostatními čtenáři.
Posílejte nám je na helena.kocova@halonoviny.cz případně na adresu
redakce Haló novin, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Nejlepší
(r)
recepty podle ohlasů čtenářů oceníme.

KURZY

Potřebujeme: 4 lžíce másla, 4 jarní cibulky, 4 brambory,
mořskou sůl a čerstvě mletý pepř, 800 g mraženého hrášku,
2 lžíce bílého vinného octa, 8 vajec, 4 ředkvičky, půl hrsti
majoránky nebo oregana.
V hrnci na másle zpěníme na kolečka pokrájenou jarní
cibulku. Přidáme na kostičky nakrájené brambory, zalijeme
1,6 l vroucí vody nebo zeleninového vývaru, osolíme, opepříme a vaříme 10–15 minut, až budou brambory měkké.
Přidáme hrášek a vaříme další 4 minuty. Rozmixujeme ponorným mixérem. V jiném hrnci uvaříme ztracená vejce – ve
vroucí vodě uděláme vařečkou vír, do něj necháme sklouznout
rozklepnuté vejce, vaříme tři minuty. Polévku servírujeme
s vejcem a posypanou plátky ředkviček. Dobrou chuť!
Zaslal Ivan Pilaus, Praha (soutěžní recept č. 101/21)

kurz
3,314
25,885
28,538
23,536
21,428
29,798

Z důvodu nařízení vlády ČR je
prodejna knih Futura uzavřena.
Objednávky knih lze realizovat
přes e-shop nakladatelství na
w w w. n a k l a d a t e l s t v i futura.cz nebo na telefonním
čísle: 222 897 320/329.
r

r

Výdej e-shopu bude otev řen ve dnech úterý, středa
a čtvrtek v době 10-12
a 13-15 hodin (bez mož nosti vstupu do prodejny),
3. patro, číslo dveří 130.

Vydává FUTURA, a. s. , Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Šéfredaktor: Petr Kojzar,
zástupce šéfredaktora: Tomáš C inka. Adresa redakce: Politických vězňů 9,
111 21 Praha 1, tel.: ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256,
e-mail: halonoviny@halonoviny.cz. Příjem inzerce: tel.: 222 897 320, e-mail:
inzerce@futura.cz. Tiskne VLTAVA LAB E MEDIA a. s. Rozšiřuje společnost holding
PNS. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele PNS, správu kmene zajišťuje Česká pošta. Příjem objednávek a reklamace – bezplatná linka tel.: 800 300 302. Objednávky pro předplatitele na Slovensku:
PressMedia spol. s r. o., tel.: 244 459 353, e-mail: zelipska@abompkapa.sk. Smluvní vztah mezi vydavatelem
a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí a nehonorují. MK ČR E 5828, ISSN 1210-1494. Neoznačené materiály jsou převzaty ze
servisu ČTK.
Haló n oviny vych ázejí denně kromě n eděle, jsou distribuovány po celém ú zemí ČR .

PRO TENTO DEN

1606 nar. Lorenzo LIPPI, italský barokní
malíř a básník (zemř. 15. 4. 1665)
1846 nar. Josef ŠTOLBA, český prozaik,
dramatik a cestovatel (zemř. 12. 5.
1930)
1886 nar. Marcel DUPRÉ, francouzský
varhaník, klavírista, skladatel
a pedagog (zemř. 30. 5. 1971)
1936 zemř. František CAJTHAMLLIBERTÉ, český politik, novinář
a spisovatel (nar. 30. 3. 1868)
1991 zemř. Jerzy KOSINSKI, americký
spisovatel polského původu (nar.
14. 6. 1933)

Upozornění

r

RECEPT

Hrášková polévka se ztraceným vejcem

ČNB

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

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 Příběhy z kalendáře 13.17 Legendy zábavy 13.23
Odpoledne s Dvojkou 13.48 Na vidličce Romana Pauluse 13.53 Odpoledne s Dvojkou
15.40 Zlehýnka Mariana Jelínka 16.00 Zprávy 16.04 Káva o čtvrté. Diskusní pořad
17.00 Zprávy 17.05 Kolotoč 18.30 Stopy, fakta, tajemství. Britové u Rozhlasu 19.00
Hajaja. Nataša Tanská: Puf a Muf doma (1/7) 19.10 Srdcovky od Dvojky 20.00 Toulky
českou minulostí. 20.30 Jak to vidí... 21.00 Klub Evergreen 21.49 Hudební menu
22.00 Četba na pokračování. Václav Erben: Na dosah ruky (5/10) 22.30 Noční Mikrofórum 23.30 Noční proud
VLTAVA – 12.00 Zprávy 12.05 Polední koncert. 13.30 Povídka. František Langer:
Čtyřblok růžových Merkurů 14.00 Mozaika 16.30 Akcent 17.00 Zprávy 17.02 ArtCafé
18.00 Jazzový podvečer 18.30 Četba na pokračování. Daniel Defoe: Deník morového
roku (8/15) 19.00 Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou 20.00 Koncert SOČR. Václav
Petr hraje Šostakoviče 21.30 Taktovka 22.00 Souzvuk 23.00 Četba s hvězdičkou. Josef
Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (3/10) 23.30 Jazzový podvečer

Světový den svobody tisku

Platné od 30. dubna
Stát
měna
Čína
žen-min-pi
euro
EMU
rubl
Rusko
Švýcarsko
frank
USA
dolar
libra
V. Británie

05.40 Jak to dopadlo!? 06.50 Klenot TV 09.50 Live Teleshopping 13.05 Záchranáři.
Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 14.15 Teleshopping Soukup shop 15.05
Nebezpečné vztahy live 16.00 Jak to dopadlo!? 17.00 Nebezpečné vztahy 18.00 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc, dokud se nezvrhne v nenávist 19.00 Jasně a stručně 19.05 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist 20.10
MOJE ZPRÁVY 20.15 Týden podle Jaromíra Soukupa 21.55 Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 22.50 INSTINKTY Jaromíra Soukupa. Důvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované Jaromírem Soukupem 23.45 Jasně
a stručně 23.55 Kdopak by se Čecha bál. Kdo se bojí, nesmí k Čechovi! František Ringo
Čech a jeho pořad plný odvážných dotazů a zajímavých hostů 00.30 Velkolepé století III
(30). Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi.
Třetí řada tureckého historického seriálu (2013) 01.35 Exkluziv Kateřiny Brožové.
Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 02.50 MOJE ZPRÁVY 02.55
Na plac! Šance pro herce z ulice 03.45 Ostříháno. Čtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek

HISTORIE

FOTO - archiv

DEVIZOVÉ

DNES bude polojasno až oblačno, ráno a večer přechodně i skoro
jasno. Ojediněle, na severu a severovýchodě místy, s přeháňkami.
Zpočátku v polohách nad 600 m, postupně nad 900 m, přeháňky sněhové. K večeru ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty
8 do 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C, v 1000 m na horách kolem
5 °C. Mírný severozápadní vítr 3-7 m/s bude k večeru slábnout.
ZÍTRA bude polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později místy déšť nebo přeháňky, na hřebenech hor i sněžení.
Noční teploty 4 až 0 °C a četné přízemní mrazíky, denní teploty od
10 °C na západě po 20 °C na jihovýchodě území. Slabý jižní, postupně čerstvý jihozápadní vítr 5-9 m/s, místy s nárazy 15-20 m/s.
Ve středu bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným
deštěm nebo přeháňkami, k večeru v polohách nad 800 m, postupně
nad 1000 m, přechodně srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty
7 až 3 °C, denní 10 až 14 °C, na jihovýchodě 16 až 20 °C. Mírný
západní vítr 3-7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

SVÁTEK

06.15 Primáček: Astro Boy I (21) 07.00 Nový
den 08.10 M.A.S.H (31).Americký válečný seriál (1972 – 1982) 08.50 Ohnivý kuře (4).
Kámoš. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016)
10.10 Danielle Steelová: Příběh jednoho života.
Americký romantický film (1996)
12.00 Walker, Texas Ranger VIII (7). V podezření.
Americký akční seriál (1999)
12.55 Policie Hamburk I (13).
Hořící svatební šaty.
Německý kriminální seriál (2007)
13.55 Policie Hamburk I (14). Srdce jako led.
Německý kriminální seriál (2007)
14.55 Námořní vyšetřovací služba XIII (11).
Kolo osudu. Americký krimiseriál (2015)
15.55 Policie v akci. Reální policisté,
případy ukazující skutečný život
16.55 Krimi zprávy
17.15 LIKE HOUSE
17.50 Prostřeno! Reality show
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Sestřičky (63).
Dvě matky a dva otcové. Katka Barče
vyčítá, co všechno o ní prozradila Ivaně.
Zuzana se začíná snažit napravovat vztahy a vazby, které v minulosti zanedbala.
A Mery se chce v nové situaci zachovat
co nejohleduplněji na všechny strany
21.35 Postav si sen! Jakub bydlí se svou
rodinou a rodiči v jednom domě
22.50 Policajt nebo spratek (3). Jizva.
Ruský kriminální seriál (2014)
00.00 LIKE HOUSE 00.30 Námořní vyšetřovací
služba XIII (11). Kolo osudu 01.30 Policie Hamburk
I (13). Hořící svatební šaty 02.30 Policie Hamburk
I (14). Srdce jako led 03.35 Pohoda u krbu

Z

05.59 Dobré ráno 08.30 Za svědky minulosti.
Ohniví muži 08.45 Příběh Rodinovy výstavy 09.00
Pohádka pro pamětníky: Pomeranč a kachna
(1988) 09.20 Jiřina Bohdalová – 90 let:Rád,mám
rád (1989) 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Jiřina Bohdalová – 90 let: Babiččina krabička (1964) 10.55
Jiřina Bohdalová – 90 let: Marek,Žofka a já (1992)
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Klenoty naší krajiny. Lužické hory
12.55 Klub přátel dechovk (2003)
13.30 Zázračné studánky (1/5).
V kraji menhirů a kolébky našich dějin
13.50 Setkání s Waldemarem a jeho hosty.
Střihový pořad písniček (1990)
14.25 Jiřina Bohdalová – 90 let: Dárkový koš
pro Jiřinu. Zábavné scénky (2016)
15.50 Pro pamětníky... Jiřina Bohdalová – 90 let:
Dáma na kolejích:Hudební veselohra (1966)
17.10 Nota bene.
Zábavná soutěž na téma česká populární
a taneční hudba 60. a 70. let (1998)
17.55 Salón Eliott II. (8/12). Britský seriál (1992)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Ring volný.
Hudebně zábavný pořad (1979)
21.20 Setkání s Waldemarem a jeho hosty.
Střihový pořad písniček (1990)
21.55 Salón Eliott II. (9/12). Britský seriál (1992)
22.45 Zprávy v českém znakovém jazyce
23.00 Za svědky minulosti. Ohniví muži
23.15 Příběh Rodinovy výstavy
23.30 Agentura Pepa
00.15 Sova sídlí v dutém stromě 01.10 Nota
bene 01.50 Po stopách 02.05 Spolu ve zpěvu
02.35 Perný den Marie O. 03.00 V takový
krásný společnosti 03.10 Klenoty naší krajiny
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Pro život náš a našich potomků (1.)
Co je životní prostředí člověka
Hurá, ať žije naše životní prostředí! Ale co to
vůbec je? Dům a zahrada, byt a auto, bazén a dovolená někde daleko za hranicemi všedních dnů, plný
stůl, či jen okoralá kůrka chleba a most nad hlavou?
Co je to vlastně životní prostředí člověka? To je
přímo hamletovská otázka, hlavně v tom smyslu, že
není jednoduše řešitelná. Člověk je součástí živé
i neživé přírody matičky Země, a přesto se snaží z té
přírody nějak vylučovat.

Klidné životní prostředí malého městečka
(Police nad Metují)
Chce být jedinečný a ono to vždycky nejde. Vždy
se najde nějaké síla zemského organismu, která mu
připomene, že zase tak jedinečný a mocný není.
Naposledy a ještě stále je to – koronavirus. Nepatrná částečka hmoty, a co všechno proti člověku dokáže. Už v šesté třídě se děti učí, že virus (z lat. »virus«
– jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník, nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi
tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou se od
buněk dramaticky liší.
»Tělo« virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je
složena především z bílkovin a nukleových kyselin.
Pro viry je charakteristické, že nerostou, nedělí se
a ani nejsou schopné vyrábět (bez cizí pomoci)
energii či vytvářet vlastní bílkoviny. Obvykle jsou
také mnohem menší než třeba bakteriální buňky,
o lidských buňkách ani nemluvě.
Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji
genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA,
které jsou uloženy v kapsidě. Ty složitější mohou
navíc na povrchu obsahovat obalovou membránu
pocházející z napadené buňky. V kapsidě mnohých

Bezděz
virů mohou také být různé enzymy s různou funkcí.
My lidé známe přes 6500 druhů virů, ale co jich
ještě neznáme. Proto se snadno může objevit takový, se kterým si nevíme rady. A navíc se mění –
mutuje a způsobuje nám onemocnění, proti kterému
jsme, jak se zdá, dost bezmocní.

pracovat více či méně ke svému užitku i k užitku
přírody a Země jako celku. Převáží-li tento užitek
směrem k člověku a člověk si to uvědomí, začíná
člověk formovat přírodu pro svou stále rostoucí
potřebu, až dospěje k silnému ovlivňování přírody,
jako se tomu děje v posledních tisíciletích od zemědělské revoluce.
Člověk a jeho životní prostředí je však od nepaměti závislé na přírodě, a na druhé straně je kvalita
přírody závislá i na činnosti člověka.

Průmysl versus příroda
Příroda, základní součást našeho životního prostředí, ať už je to horninové prostředí, půda, voda,
vzduch, rostliny či živočichové, bakterie i viry, či
všechno dohromady, hraje důležitou roli pro člověka a jeho životní prostředí nejen z produkčního
pohledu, ale především proto, že to vše nezbytně ke
svému životu my lidé potřebujeme. Příroda má vliv
nejen na kvalitu a kvantitu toho, co z ní všechno získáváme (potraviny, suroviny a tak dále), tvoří však
nezávisle na člověku různé ekosystémy světa, ovlivňuje vodstvo i vzduch. O jejím významu by bylo
možno psát velmi dlouze. A přesto zaznamenáváme
obrovský tlak na přírodu, a tím i na naše životní prostředí v důsledku intenzivního rozvoje průmyslu
a zemědělství, zejména v posledních desetiletích.

Příjemná krajina Malé Hané
Z této přirozené lidské činnosti je nám pak třeba
nahlížet na vztahy mezi přírodním a společenským
prostředím (což je také důležitá součást našeho
životního prostředí). A jak tyto vztahy vypadají?

jí jako jedy v půdě v organismech dlouhé roky
a deformují je. Ničíme ji i tím, že ji zastavujeme
mnohými nesmyslnými stavbami, které se nám
zdají pro naše životní prostředí nezbytné a přitom ho
nenávratně ničí.

Znečišťování = devastace
Zdá se však, že jsme si snad alespoň částečně
vědomi toho, že většinu z těchto zdrojů nedokážeme, my lidé, nikdy a ničím nahradit. Z tohoto malého poznání pak plyne snaha vytvářet tzv. sekundární zdroje. Sem patří oblast recyklovatelnosti používaných hodnot, odňatých přírodnímu prostředí,
a zjišťujeme, že naše základní činnost na planetě, čili
výroba, se bez těchto a primárních zdrojů nemůže
obejít. Jenže se ukazuje v poslední době, že získávat
sekundární zdroje je čím dál složitější, že je stále
lepší používat zdroje primární, a to za cenu naprosté
devastace přírodního prostředí. Cudně tomu říkáme
»znečišťování prostředí«. A tak znečišťujeme vodu,
vzduch, půdu i horninové prostředí, zavádějíce do
koloběhů cizorodé látky, které vznikají pouze naším
přičiněním a je jedno, zda jde o látky chemické či
biologické (tzv. genetické inženýrství, kterému se

Půda je základ, ale…
Řekněme si na začátek, že přírodní prostředí je
fundament, bez kterého by nadstavba v podobě společenského prostředí nemohla za žádných okolností
existovat. Z přírodního prostředí čerpáme především své primární zdroje (nerostné suroviny, vodu,
vzduch, půdu a potraviny). V posledních letech (na
západ od nás se to děje již mnohá desetiletí) je na
tom nejhůře půda. Zemědělská půda. A přitom
v celém komplexu přírody není nic důležitějšího
a nezaslouží si větší pozornost než půda. Skutečně
je to půda, která činí svět přátelským prostředím pro
lidstvo. Je to půda, která vyživuje a zásobuje
a všechny organismy jsou na ní závislé, je základem
naší existence. Proto se k ní asi chováme velmi
macešsky, ničíme ji svou nesmyslnou výstavbou
plechových bud a asfaltovaných liniových staveb,
aby naše na ropě a z ní vyráběných produktů závislá plechová monstra se mohla bez úhony prohánět.
Ničíme půdu a život na ní nadměrnou těžbou surovin (které stejně docházejí), ničíme ji námi vyráběnými složitými látkami, které hubí život a setrváva-

Přírodní biotopy
Člověk je tak skutečně součástí celé přírody a přírodní vlivy působí i na něj. Inu, žije ve svém životním prostředí, které je součástí matičky Země a její
vlivy, její přírodní vlivy, se podílejí na formování
člověka. Ať už to jsou vlivy horninové, vlivy půdy,
vlivy hydrosféry a atmosféry, podnebných pásů,
vlivy živé přírody, neboť člověk je součástí přírodních biotopů.
Člověk se snaží vymanit z přímého vlivu přírody,
a moc mu to nejde, a tak se snaží s přírodou spolu-

Rušné velkoměsto působí negativně na lidský organismus

Dálniční křižovatka - soustavné porušování
životního prostředí liniovými stavbami

FOTO - autor (8)

Země se bez lidí obejde
Tím by se nám zároveň podařilo zničit sebe
i spolu s ostatními živými organismy planety Země.
Neboť naše životní prostředí zasahuje téměř stoprocentně do životního prostředí všech ostatních organismů Země jako celku. Tak bychom mohli pokračovat dále. My sice budeme, ale z toho, co již

Prales - původní životní prostředí člověka
známe, nám by mělo být jasné, že se bez přírodního
prostředí a bez jiných organismů, i takových, které
jsou na pomezí živé a neživé hmoty a ani bez té,
z našeho hlediska neživé hmoty neobejdeme. Na
druhou stranu máme, přes všechny lidské úspěchy
ve vědě, technice, práci i společnosti, jistotu, že
Země se bez lidí a jejich životního prostředí jednou
obejde. Kdy to bude?
Nejsem prognostik a na tuto otázku odpovědět
nedovedu. Jen vím, že bychom se k naší Zemi,
jako celku, měli chovat daleko uctivěji a z našeho
hlediska rozumněji, že bychom neměli hledět jen

Koronavirus nás dnes provází naším životním
prostředím
masově dnes propadá), důsledně ničíme přírodní
zdroje nerostných surovin a zvyšování teplot přisuzujeme skleníkovému efektu.

Skleníkový efekt
Nutno si však říci, že skleníkový efekt je důležitým faktorem udržitelnosti života na naší planetě.
Udržuje totiž přijatelnou výši teploty, na níž, i při
jejím kolísání několika stupňů nahoru či dolů, je
pozemský život bytostně závislý. Je to stejně důležitý faktor jako je ozónová vrstva, chránící pozemský
život před -jemu i nám - nebezpečným kosmickým
zářením. Na druhou stranu svou nerozumnou činností zvyšujeme účinek skleníkového efektu, stejně
tak ničíme i ozónovou vrstvu v její přirozené mocnosti. A tak se na druhou stranu snažíme o to, bez
znalosti věci, odbourat skleníkový efekt, pokud
možno úplně, a učinit ozónovou vrstvu daleko mocnější, než je toho zapotřebí. Odbouráním skleníkového efektu bychom sice odvrátili stoupající hladiny oceánů (a zatopení přímořských krajů), ale velmi
rychle bychom přiblížili značné ochlazení naší planety.

Viry jsou nedílnou součástí našeho životního
prostředí
na naše práva, ale hlavně bychom si měli hledět
svých povinností, abychom na Zemi vydrželi co
nejdéle. Země je mocná a má i své mocné pomocníky. Třeba tak malé, že my lidé pochybujeme
o tom, zda jsou živí či neživí. Ale jsou velmi
a velmi mocní!
Proto si budeme povídat o našem životním prostředí jinak, možná i trochu netradičně. A budeme si
o tom povídat tak proto, abychom všechny ty souvislosti našeho životního prostředí pochopili.
Václav ZIEGLER

Máj, máj, máj, poženeme kozičky v háj…
Ještě v nás doznívají hluboké dojmy noci filipo-jakubské, která přešla v noc májovou. Ale těch májových nocí bude ještě jedenatřicet, ale
1. máj je lásky čas, a ne nějaký únorový den. Jeden z našich největších
básníků o něm zpíval a já často si opakuji jeho verše, které o mnoho
let předběhly dobu, a proto to neměl lehké.
Bývalo, a dosud ještě u nás někde je, zvykem stavět na 1. máje pěkný,
vysoký májový strom, nejčastěji břízu či jedli (těch je teď málo, neboť se
léta nesázely) pěkně ozdobenou. Říká se jim »máje«. Bylo zvykem stavět je časně ráno, přede dnem, aby, až se rozední, se všichni šli zvědavě
podívat na tu krásu. A máje se hlídaly, aby je někdo cizí nezcizil. Hoj, to
byla sláva! A se zpěvem se obcházela obec, volil se »král máje«
a k němu »královna máje«. Možná, že si někteří na to ještě vzpomínáte!
A pak už rozkvetly šeříky a krásně voněly! Však jsme jimi kdysi
vítali naše osvoboditele a bylo to tehdy jedno, zda v Plzni či v Praze.
Prostě kdekoliv. Proto mi vždycky velmi vadilo, když jsme zapomínali v dalších letech na některé z těch mladých chlapců, kteří u nás položili životy za životy naše. A velmi mi to vadí i dneska! Kdy už se zapo-

mínat nemusí! Nebo snad ano? Brrr… To jsem se lekl! To už máme
třetinu května za sebou, pole jsou krásně zelená (někde dnes i žlutá,
aby někteří z nás hodně vydělávali – no, snad se to tradicí nestane!)
a my se třeseme, aby ledoví muži – Pankrác, Servác a Bonifác – nesežehli svými pozdními mrazíky tu krásu květů ovocných stromů a také
budoucí úrodu ovoce. Říká se, že Žofie jim zatopí, ale leckdy i na její
svátek bývá velmi chladno.
Ale když rozkvetou jasmíny, tedy pustoryly, a vůně se rozprostře
krajem, jsou májové dny a noci krásné a občas z rozkvetlých jasmínů
bývá slyšet dívčí vzdech. Ještě dnes leckde obcházejí »královničky«
na pondělí svatodušní obec a přírodu, ve které čistí studánky, což
mohly provozovat kdysi jen čisté a nevinné dívky (snad ještě pohanský zvyk) a okraje studánky obložily na důkaz toho vyčistění pak zelenými věnečky z brusinkových lístků. Někdy se ještě dnes přinášejí
oběti pramenům, potokům i studánkám a ty nádherné vodní zdroje se
uctívají. Ne nadarmo, vždyť čistá voda je dnes v krajině vzácná a tolik,
tolik potřebná! A od potoků a z hájů se ozývají žluvy a také kukačky,

které nám počítají léta, co nám ještě zbývají. Vůbec, máj je plný ptačího zpěvu, kterým si ptáci označují své rajony k žití. Ani ptáci nejsou
volní a musí respektovat své druhy, aby se všichni uživili.
Jak moudrá je příroda a nemoudrý člověk, který si myslí, že nemusí myslet na druhé. Ještě koncem května bývá druhý vpád chladného
vzduchu ze severu, říkáme tomu »malí zmrzlí muži«, a někdy dovedou hospodáře nepěkně potrápit. Ale pak přijdou krásné dny, a když to
dobře dopadne, počasí vydrží až do Medarda!
Budiž požehnán květen se svými zelenými háji, vůní šeříku
a »jasmínu« i bílých karafiátů na zahradách a šípkových růží na
mezích a stráních, a se svým sluníčkem, deštíčkem i chladem i bělostným měsíčkem, co mnoho vidí a nepoví!
A poučení? Mějte na paměti, že volnost slova v parlamentu dává
řečníkům příležitost, aby se blamovali, jak chtějí! Jo, jo, je to někdy
s nimi těžké!
Moc a moc hezký květen, po staru máj! Oba dva názvy jsou krásné!
Váš Vašek ZIEGLER
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Za udržení zbytku sociálních jistot a míru ve světě
Na str. 2 jsme přinesli článek
o prvomájovém setkání stovky
občanů v brněnském parku na
Moravském náměstí. Další informace nejen o hlavním projevu
předsedy Městského výboru
KSČM v Brně (MěV) Martina
Říhy přinášíme na tomto místě.

zdrojů nerostných surovin za
Uralem. »Osmého května přesně
v poledne si připomeneme na
Moravském náměstí u Památníku vítězství se sochou rudoarmějce 76. výročí ukončení druhé
světové války. Važme si toho, že
od té doby žijeme v míru a pod-

nost dává podnikání a prospěchu
jednotlivce. Dnešní vládní politika hájí prospěch parlamentních
stran a hnutí, nikoliv zájmy
občanů. Občan je v této společnosti zboží, které dává ve volbách vybrané straně svůj hlas
k jeho dalšímu rozhojňování.

že letos nenašel na webu odborových centrál ani na webu Světové odborové federace tradiční
poselství k Prvnímu máji. Přitom
organizovaných odborářů je ve
světě přes sto milionů. Zastupují
zájmy miliard pracujících závislých na své mzdě. Ta v posled-

Už porcují medvěda
K přípravě letošních říjnových
voleb do Poslanecké sněmovny
Martin Říha poznamenal, že
politická pravice vedená ODS se
svými lokaji, kteří by se do Sněmovny samostatně zřejmě ani
nedostali, i koalice Pirátů se
STAN, už tzv. porcují medvěda,
který ještě běhá po lese. Už si
rozdělují mezi sebou povolební
funkce a třesou se na to, jak
okleští sociální stát, tedy důchody a další sociální vymoženosti.
»Pojďme jim společně říct, že
jediná opravdu levicová síla
KSČM je hráz, která prospívá
občanům a dokáže takovému
nezodpovědnému jednání udělat
přítrž. Samozřejmě, pokud ji
voliči vyšlou v dostatečném
počtu svých hlasů do parlamentu. Stejnou hráz může KSČM
vytvořit proti snahám zatáhnout
naši vlast do nové imperiální
války. Odmítáme posílat naše
občany do války za zájmy nadnárodního kapitálu, do přední
frontové linie bez zpáteční jízdenky,« podtrhl Říha. Připomněl
též obavy z válek za změny režimů pod taktovkou USA a atlantických spojenců, které nevedou
ke slibované demokracii a prosperitě. Naopak přinášejí statisíce lidských obětí, chaos a humanitární pohromy. Vlastníci nadnárodních monopolů touží i po
válce k přivlastnění si bohatých

která tento svátek veřejnosti připomíná. A to s faktem, že
v kapitalismu není samozřejmostí, že člověk, který celý
život pracuje, může po zbytek
života existovat s nějakým příjmem v podobě důchodu za
odvedenou poctivou práci. Lidé
si začínají uvědomovat, že pracující nemohou nedržet spolu.
Všichni lidé, kteří jsou existenčně závislí na své práci – i ti, kteří
si to dnes nechtějí uvědomit –
jsou součástí masy proletariátu,«
vyložil Fišer a svůj projev uzavřel heslem: »Proletáři všech
zemí, spojte se!«

V Brně chybí opozice

Účastníci oslavy Svátku práce v Brně na Moravském náměstí
pořme úsilí, abychom tak žili
i nadále,« uzavřel hlavní projev
Říha.

Občan jako zboží
Předseda jihomoravského KV
KSČM Pavel Březa ke shromážděným uvedl, že dnešní kapitalistické tržní společenství poctivou práci neuznává a nerespektuje ji jako devizu. Naopak před-

NESYSTÉMOVÉ

ROZHODNUTÍ
POŠKOZUJE OBČANY
Krajský výbor KSČM se na svém zasedání seznámil s rozhodnutím, které přijalo Zastupitelstvo Libereckého kraje,
jímž se zdražilo jízdné ve veřejné, krajem dotované a koordinované dopravě. V minulých týdnech byl zveřejněn záměr na
zdražení o cca 7 %. V konečné podobě je schváleno zdražení
o přibližně 15 %.
Odmítáme toto neprofesionální rozhodnutí, protože
v minulých volebních obdobích zastupitelé za KSČM vždy
preferovali dostupnou veřejnou dopravu všeho druhu, která
není na úkor občanů kraje, včetně její důsledné koordinace.
Zároveň jsme prosazovali takové tarify, které by umožňovaly
co nejkomplexnější využití návazností různých dopravních
prostředků, což toto nesystémové rozhodnutí opět postrádá.
Samozřejmě jsme si vědomi, že koronavirové restrikce způsobily významné finanční ztráty v tržbách dopravců a v příjmech kraje jako celku. Ale schválené zdražení jde proti všem
dřívějším i budoucím snahám o větší využívání veřejné
dopravy a navíc je provedeno přímo dryáčnickým způsobem.
Zdražení totiž nejvýznamněji ovlivní tarify právě u regionální dopravy na malé a střední vzdálenosti, kde dokonce překročí tarify státního dopravce v režimu One Ticket.
Argumentovat tím, že dotace do dopravy neúměrně zatěžují krajský rozpočet, je licoměrné, zejména když tentýž rozpočet zatěžují jiná vydání, jejichž přínos je velmi diskutabilní,
nebo s dopadem na úzkou spřátelenou skupinu příjemců,
zatímco u dopravy je dopad prakticky na obyvatele celého
KV KSČM Libereckého kraje
kraje.

»Český parlament jedná jako
společnost s ručením omezeným.
To musíme svými hlasy ve volbách změnit. Jihomoravskou
krajskou kandidátku KSČM
vede do voleb poslanec Ivo
Pojezný z Kyjova,« vysvětlil
Březa.
Místopředseda MěV KSČM
Václav Fišer vyslovil ve svém
vystoupení rozčarování nad tím,

FOTO - Václav ŽALUD

ních letech stagnuje. Dnešní
důchodci jsou šťastná generace,
protože žijí z toho, co si dříve
nastřádali do sociálního pojištění. Dnešním mladým se ale předkládá budoucnost už bez nároku
na důchod za celoživotní práci.
Mají pracovat snad do smrti…
»Svátek práce, který se u nás
slaví už 130 let, není komunistický. Jde jen o politickou sílu,

Předseda městského klubu
zastupitelů KSČM Daniel
Borecký vyzval občany k účasti
v podzimních volbách, při kterých chystá politická pravice zničující, i sebezničující uder.
Pokud vyřadí z Poslanecké sněmovny veškerou levici, pak
logicky nemůže dobře fungovat
ani politická pravice. »Uplynulých 30 let dělaly stovky komunistů v zastupitelstvech 29 městských částí Brna i na magistrátu
důslednou konstruktivní opozici.
Tam, kde vládnoucí koalice konstruktivní kritiku od opozice
vyslyšela, bylo dobře. Tam, kde
tuto kritiku od KSČM přehlížela,
dočkala se zbytečného vynakládání peněz od daňových poplatníků. Např. při několikanásobném vkládání peněz z městského
rozpočtu do společnosti Brněnské veletrhy a výstavy,« uvedl
Borecký.

Geniální projekty
»Koalice také zbytečně utratila
peníze našetřené na pořízení 3.

kotle ve Spalovně komunálních
odpadů SAKO. Další miliony
korun vedení města prošustrovalo v investicích do české části
seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix
Brno. Stejně tak město koupilo
za miliony korun akcie vědeckotechnologického parku v Brně.
Technopark přitom neplní hlasité proklamace komunálních politiků a sliby toho, že bude v ČR
tahoun zavádění špičkové vědy
a techniky do praxe. Takových
prázdných prohlášení a slibů se
pravicovým politikům na radnici
podařilo mnoho,« dodal Borecký.
Stejně tak poukázal na »geniální« projekt nového způsobu
parkování v Brně, který nepřinesl úlevu dopravně zahlcenému
provozu ve středu města. Současná koalice proto zabírá
i chodníky, aby na nich zaváděla
cyklodopravu, kde je chodec
nežádoucí element.

Spižírna je prázdná
»Co lze očekávat od Zastupitelstva města Brna, ve kterém
chybí opozice? To, co slibovalo
na počátku volebního období
např. ANO, už dávno neplatí.
Dnes jen rozdává peníze dle
přání koaličních partnerů. Přitom
‚spižírna‘ je prázdná! Rozdává
jen sliby a představuje projekty,
jak se všechno rychle vybuduje.
Avšak skutek utek! Opozice,
která by to konstruktivně kritizovala, v brněnských zastupitelstvech už téměř chybí. Voliči
tento stav mohou napravit svým
rozhodnutím ve volbách letos na
podzim a příští rok volbou do
obecních zastupitelstev,« uzavřel
(vž)
Borecký.

Předseda KV KSČM Moravskoslezského kraje Josef Babka (druhý zprava)
doprovodil 1. místopředsedu PS PČR
Vojtěcha Filipa (druhý zleva) na jednání
s vedením a odborovými předáky společnosti LIBERTY Ostrava, a. s. »V. Filip
informoval obě strany o stanoviscích
KSČM k současnému stavu ve společnosti, o podaných interpelacích v dané věci
na předsedu vlády a ministra průmyslu
včetně připravovaného jednání Poslanecké sněmovny k situaci v huti, které se
uskuteční na návrh KSČM v úterý nebo
čtvrtek. V případě ohrožení huti vyvedením emisních povolenek do zahraničí či
nemožnosti čerpat schválený úvěr na provoz a investice, KSČM bude prosazovat
stejný přístup státu, jak to učinil v případě
převzetí OKD, a.s. Předmětem diskuse
byla i otázka výstavby hybridních pecí
v této huti, včetně zajištění dostatečného
příkonu elektrické energie z oblasti Nošovic. KSČM vyjádřila ústy svého předsedy
solidaritu s vyhlášenou stávkovou pohotovostí zaměstnanců huti a přislíbila
aktivní pomoc prostřednictvím vytváření
tlaku na vládní představitele, aby nedošlo
k ohrožení jednoho z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů v regionu,« uvedl Babka.
TEXT a FOTO – (za)

Březina slaví 70 let od založení
Investiční akce ve Vojenském
újezdu Březina na severu okresu
Vyškov v lesnatém území Drahanské vrchoviny jsou v posledních letech každoročně v desítkách milionů korun. Vojenský
újezd Březina slaví 70 let od
založení, vznikl 1. května 1951.
V předchozích letech armáda
v újezdu opravila například srubový tábor Ferdinandsko či střelnici B, dohromady zhruba za 47
milionů korun. Šlo o investice
v letech 2016 až 2020. Ještě letos
dokončí úpravy lokality Hamry
a opravy tamního srubového
tábora dohromady také zhruba za
47 milionů korun, obě investiční
akce začaly v roce 2018. Aktuálně armáda v újezdu rekonstruuje
například učebnu pro simulátory
BVP. Výše investice je v tomto
případě 21 milionů korun. Investiční akce souvisí s plánovaným
zakoupením pásových bojových

vozidel pěchoty (BVP), armáda
jich chce koupit 210 za více než
50 miliard korun. Rekonstrukce
učebny by měla být hotová

Vojenský výzkumný ústav Brno

v příštím roce. To by zase měla
začít modernizace učebně-výcvikového zařízení za 70 milionů
korun.

»Cílem všech těchto investičních akcí je zajištění kvalitního
zázemí pro výcvik vojsk Armády České republiky v souladu

s platnými právními předpisy
a technickými normami,« uvedla
vedoucí tiskového oddělení
Jana
ministerstva
obrany
Zechmeisterová.
Újezd Březina je s vojenským školstvím a výcvikem
nováčků spjatý už od svého
vzniku. Nyní slouží především
k přípravě a výcviku v základní
a zdokonalovací přípravě specialistů profesionálů, výcviku
žáků a posluchačů vojenských
škol či k přípravě jednotek
vysílaných do zahraničních
misí. V posádce Vyškov působí
více než 20 subjektů. Jen Velitelství výcviku-Vojenská akademie a jeho přímo podřízené
útvary a zařízení v posádce
Vyškov, tedy s Praporem
zabezpečení Vyškov a Mnohonárodním centrem leteckého
výcviku, má více než 1100
FOTO – ČTK/Igor ZEHL zaměstnanců.
»Navyšování

počtů se nepředpokládá,« uvedla Zechmeisterová.
Armáda na začátek května
chystala v újezdu oslavy výročí,
v plánu byly výstavy, řízené statické ukázky výcvikových zařízení a zajímavých míst v újezdu
pro širší veřejnost a také slavnostní prezentace pro pozvané
hosty. Vzhledem ke koronavirové situaci však program oslav
přesunula na květen 2022.
Vojenský újezd Březina byl
zřízený 1. května 1951 v místech
vojenského tábora Dědice, který
tu byl už od roku 1935. Je
nejmenším újezdem na území
ČR a při jeho zřízení nebyla
vysídlena žádná obec, na rozdíl
od ostatních vojenských újezdů.
Téměř celé území újezdu je
zalesněno, nezalesněné a odlesněné plochy tvoří především
různé vojenské areály. Má asi
(zmk)
14 962 hektarů.
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Vzpomínkový
První máj
Prvomájovou sobotu využila k setkání dvacítka členek a člen ů Lev icov ého klubu žen
a Česko-ruské společnosti u hrobu rudoarmějců
na Lesním hřbitově v Hradci Králové.
Neformálně uctili recitací Marty Kolesové (98
let) nejen památku čtyř vojáků, ale i všech, kteří
se májových dnů před 76 lety nedočkali. Zazpívali jsme si nejen Internacionálu, ale také českou a slovenskou státní hymnu a došlo i na
Kaťušu.
Zamýšleli jsme se i s kandidátkou do
Poslanecké sněmovny Táňou Šormovou nad tím,
zda i další generace si budou připomínat historický význam těchto dnů vítězství nad fašismem
a zda to budou vůbec moci udělat. O toto vítěz-

ství s ohromnými materiálními ztrátami a ztrátami na lidských životech se zasloužily především
národy slovanské (však měly přece podlehnout
nacistické genocidě), zejména národy sdružené
v Sovětském svazu. Víme, že když chceme
o naši planetu pečovat a uchovat ji vhodnou pro
život, musíme držet pospolu s národy slovanskými – i jinými – a při sporech jít cestou politických jednání. Bez válečných řešení.
Skupinka se vydala i na krátký prvomájový
průvod lesem. Prvomájový průvod vždy míval
hesla o míru a řečníci stále připomínali, že mír
je třeba bránit. Před 40 lety nám to někdy připadalo jako klišé. Bohužel, dnes nastala tvrdá rea(vha)
lita obav o život bez míru.

Na tradičním místě – Tržním náměstí v České Lípě, ale vzhledem k protipandemickým opatřením zcela netradičně bez jakéhokoliv zábavného programu či možnosti občerstvení, se sešla čtyřicítka občanů Českolipska a Semilska, aby si připomenuli letošní Svátek práce, míru, jara a lásky…
Zároveň se přítomným představili někteří kandidáti KSČM v Libereckém kraji pro podzimní parlamentní volby – zleva Jan Dvořák, František Chot, Jiří Vaszily, Věra Picková, Petr Vaněk, Jan Koros
FOTO - S. LAUŠMANOVÁ
a Jan Malec. Setkání bylo zakončeno Internacionálou. F. Chot

VE ZLÍNĚ

V KOMORNÍ
ATMOSFÉŘE

I l e t o s p ro b ě h l a o s l a v a 1 . m á j e v e Z l í n ě
v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy, v komorní atmosféře.
U Památníku obětem padlým za druhé světové
války v Parku Komenského se sešlo několik členů
OV KSČM Zlín, LKŽ Zlín a Česko-ruské společnosti Zlín.
V úvodu před kladením věnce a kytic zazpívala
naši hymnu vnučka předsedy Nela Divošová (19
let). Poté předseda OV KSČM Stanislav Remeš,
statutární místopředsedkyně Dagmar Butnikošarovská a předseda MěV KSČM Zlín Pavel ŽemMarta Kolesová a Táňa Šormová byly hlavními řečnicemi při prvomájovém setkání u hrobu čtyř rudoarmějců na lička položili k hrobu obětí věnec a poklonili se
FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ jejich památce. Pak položily kytici rudých karaLesním hřbitově v Hradci Králové.

fiátů členky LKŽ Zlín Libuše Sedláková a Hana
Krčálová. Následně položil kytici květů předseda
Česko-ruské společnosti Zlín Josef Nesvadba.
Byla to malá vzpomínka, ale ukázali jsme, že
komunisté na hrdiny, kteří nás osvobodili, nezapomínají. Již před tímto aktem jsme navštívili
Ploštinu, Újezd, Prlov. Ale o tom jsem již v Haló
novinách psal.
Poslední dva dubnové dny jsme rozvezli a polepili výlepové plochy v okrese našimi plakáty –
1. máj, 100. výročí KSČ, Poděkování Rudé armádě, kandidáti do Poslanecké sněmovny (prvních
pět), koronavirus. Teď se to prima dělalo. Akce
kulturní se žádné nekonají, takže celá výlepová
plocha byla jen pro nás. Tak jsme toho využili
k naší propagaci. Je toho zapotřebí, abychom zísStanislav REMEŠ
kali voliče pro naši stranu.

Zdražení benzinu při cenové stagnaci nafty
Benzin v České republice v uplynulém týdnu mírně
zdražil, cena nafty stagnovala. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v ČR prodává v průměru za 31,51 koruny, před
týdnem byl o tři haléře levnější. Průměrná cena
nafty zůstala na 29,53 Kč/l.

Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je
benzin o 5,35 koruny na litru dražší než před rokem, za
naftu tehdy motoristé platili o 3,18 Kč na litru méně.
Analytici očekávají, že pohonné hmoty zdraží zhruba
o deset haléřů, v delším horizontu lze podle nich očekávat výraznější růst cen. »Ropa Brent zdražuje, blíží se
úrovni 68 dolarů za barel a je tak blízko svého maxima
od první poloviny roku 2019. Koruna vůči dolaru
postupně zpevňuje, což zdražování pohonných hmot
utlumí,« sdělil Haló novinám analytik Trinity Bank
Lukáš Kovanda. Pohonné hmoty se na komoditní burze
v Rotterdamu obchodují v dolarech.
Aktuální zdražení benzinu při cenové stagnaci nafty
podle Kovandy nastává proto, že s koncem zimní sezony v jarních měsících tradičně ochlazuje poptávka po
topné naftě. »Tento vliv bude přítomný i v dalších sedmi
dnech. Celkově letos nafta zdražuje méně výrazně než
benzin kvůli snížení spotřební daně právě z ní,« doplnil
Kovanda.
Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka lze do
konce května očekávat zdražení benzinu o 20 až 30 haléřů, nafta by měla zdražovat o něco pomaleji. Kovanda
upozornil na aktuální prognózu banky Goldman Sachs,
která očekává růst cen ropy až na 80 dolarů za barel.
»Cena ropy Brent stoupá, jelikož opadává obava z dramatického poklesu poptávky po ropě zapříčiněné řáděním indické mutace koronaviru. Banka Goldman Sachs
navíc prognózuje bezprecedentní nárůst globální
poptávky po ropě během následujících šesti měsíců, a to
o 5,2 milionu barelů denně. Důvodem nárůstu má být
post-pandemické zotavování při stále omezované nabídce ropy na světových trzích. Výsledkem bude citelné
zdražení ropy Brent na 80 dolarů za barel. Benzin v ČR
by v takovém případě zdražil zhruba o další dvě koruny
na litr, na 33,50. Nafta by se pak prodávala za cenu
kolem 31,30 koruny za litr.
Pohonné hmoty budou v nadcházejících sedmi dnech
mírně zdražovat i v dalších evropských zemích. Aktuálně je benzin levnější než v ČR tradičně v Bulharsku,
Rumunsku a v Polsku, ale také v Maďarsku, a dokonce
ve Slovinsku. Cenově srovnatelný je v Rakousku. Na
Slovensku, v Chorvatsku či v Německu nebo v Itálii je
dražší. Nafta vyjde řidiče levněji v Rumunsku a v Bulharsku. V Polsku a v Rakousku stojí přibližně stejně. Na
Slovensku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Německu či
Itálii je pak dražší,« dodal Kovanda.
Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji,
kde je litr benzinu v průměru za 31,15 Kč. Naftu tam
prodávají průměrně za 29,08 koruny za litr.
Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde
litr benzinu stojí průměrně 32,09 koruny. Nafta tam stojí
v průměru 30,22 koruny za litr.
Benzin i nafta v ČR vytrvale zdražovaly zhruba od
poloviny ledna. Ve druhé polovině března zdražování
naturalu zpomalilo a průměrná cena nafty od té doby
(zmk)
kolísá kolem 29,50 koruny.

PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH
K 28. DUBNU (V KČ/L):
Natural 95
Jihočeský
České Budějovice
31,56
31,39
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
31,36
Písek
31,31
Prachatice
31,06
30,91
Strakonice
Tábor
31,24
Jihomoravský
Blansko
31,50
Brno-město
31,78
Brno-venkov
31,40
Břeclav
31,50
31,32
Hodonín
Vyškov
32,31
Znojmo
31,24
Karlovarský
Cheb
30,98
Karlovy Vary
31,51
31,23
Sokolov
Královéhradecký
Hradec Králové
31,32
Jičín
31,09
31,10
Náchod
Rychnov nad Kněžnou 31,23
31,27
Trutnov
Liberecký
Česká Lípa
31,53
31,46
Jablonec nad Nisou
Liberec
31,34
Semily
31,60
Moravskoslezský
Bruntál
31,24
Frýdek-Místek
31,66
Karviná
30,97
Nový Jičín
31,12
Opava
31,05
Ostrava-město
31,10
Olomoucký
Jeseník
31,98
31,67
Olomouc
Prostějov
31,57
31,61
Přerov
Šumperk
31,84
Pardubický
Chrudim
31,27
Pardubice
31,66
31,82
Svitavy
Ústí nad Orlicí
31,29

HMOT V

Nafta
29,34
29,46
29,40
29,13
28,53
28,59
29,03
29,52
29,74
29,66
30,09
29,27
30,50
29,06
29,21
29,36
29,04
29,54
29,22
28,87
29,53
29,34
29,64
29,57
29,53
29,74
29,35
29,56
28,97
29,19
29,06
29,34
29,97
29,69
29,87
29,68
29,65
29,26
29,46
29,77
29,12

ČR

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

32,10
31,40
32,52
32,03
32,41
32,63
32,28
31,61
32,11

29,57
31,00
29,89
30,55
30,90
30,24
29,72
30,22

31,25
31,19
31,84
31,73
31,08
31,84
32,43

29,11
29,18
29,27
30,34
28,76
29,70
30,99

31,80
32,17
31,66
31,89
31,72
31,32
31,76
31,64
31,71
31,64
31,87
31,26

30,46
31,03
29,32
29,93
29,43
29,31
29,71
29,98
30,13
29,76
29,98
29,30

30,73
30,81
31,71
31,15
30,90
31,45
31,18

28,59
28,81
29,75
29,22
28,67
29,33
29,02

32,02
31,55
31,71
31,43
32,52

30,72
29,72
29,53
29,41
30,56

31,40
31,63
31,22
31,51

29,28
29,52
29,03
29,02
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Dvoubrankové manko. Přesto cenná výhra
Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa
v Lotyšsku i počtvrté vyhráli. V odvetném utkání
Euro Hockey Challenge zdolali svěřenci kouče
Filipa Pešána i přes dvoubrankové manko v Norimberku domácí
Německo 5:4. Český tým se opět sejde dnes, v týdnu ho pak čekají
dvě domácí utkání proti Slovensku. Hrát se bude ve čtvrtek a v pátek
v Praze.
Češi prohrávali 0:2, 1:3 a poté získali puk ve středním pásmu,
ve třetí třetině ještě 3:4. Dvakrát využili soupeřova střídání
skóroval obránce Jakub Galvas, a Peterka otevřel skóre.
Vzápětí se vyznamenal Will
po třech bodech za gól a dvě
nahrávky si připsali útočníci proti Braunově dobře mířenému
David Tomášek s Matějem zakončení po dalším zaváhání
Blümelem. První reprezentační českého výběru. V poslední
gól zaznamenal obránce Radim minutě třetiny chyboval při
Šalda, jenž navíc přidal i asis- vyvezení puku Stránský a Tiffels
tenci. Dvě branky domácích dal si při zakončení skvěle pohrál
s Willem. Uběhlo ale jen 13 seJohn-Jason Peterka.
»Vidím jako velké pozitivum, kund a Blümel snížil.
Už po 56 sekundách ze druhé
že jsme zápas nezabalili, šli
podle plánu dál a nedisciplínou části si faulem pomohl Pour
soupeře a velkou efektivitou a Peterka při přesilovce vrátil
našich přesilových her jsme zblízka Německu dvoubrankový
nakonec utkání otočili,« ocenil náskok. Dobré pozice pak sice
přístup svých svěřenců trenér nevyužil Blümel, jenže pak
udělali Němci velkou chybu ve
Pešán.
vlastním obranném pásmu, kdy
dostal puk přímo na hůl Šalda,
Omlazený kádr
srovnal si ho na střelu a mohl
Národní tým nastoupil s Wil- slavit první reprezentační branlem v brankovišti, ale jinak ku. Po chvilce se vyznamenal
znovu s omlazeným týmem, jak Will proti Tobiasi Ederovi.
tomu bylo i v předchozím dvoj»Chyby byly, chyby vždycky
utkání s Rakušany. Kapitánem budou, ale my jsme našli cestu,
byl při neúčasti Tomáše Zohorny jak vyhrát proti velmi kvalitníFlek.
mu týmu. Kluci odehráli výborPo úvodní zahřívací desetimi- ný zápas. Zvládli jsme to, což se
nutovce se museli Češi bránit počítá,« řekl Roman Will.
v oslabení, s udržením čistého
konta však neměli větší potíže.
Obrovská chuť
Naopak při vlastní přesilovce
zakončoval nebezpečně Flek,
Do třetí třetiny český tým
domácí brankář Jenike ho však vlétl s obrovskou chutí odvrátit
vychytal. V 16. minutě Němci první porážku v přípravě na

vrchol sezony a Galvas po pouhých 11 sekundách vyrovnal,
když dostal ideálně nabito těsně
za kruhy. Krátce poté se hrálo
čtyři na čtyři. Na jedné straně se
Willovi podařilo vychytat
Fischbucha, na druhé zakončoval do takřka odkryté branky
Červený, napálil však pouze
levou tyčku.
Branková konstrukce pak
v začínající 48. minutě zazvonila
i za Willovými zády po Brandtově bombě. O chvilku později už
se však Němci dočkali a Ehl jim
pohotovou dorážkou ze vzduchu
vrátil sekundu před koncem
zkrácené přesilovky vedení.
Záhy měli početní výhodu
i Češi, Tomášek během ní oslovil
Galvase a ten se nechytatelně
trefil z podobné pozice jako při
svém prvním gólu.
Brzy nato se provinil proti pravidlům Schütz a i jeho trest hosté
zkrátili, když byl na konci parádní přesilovkové kombinace
Tomášek. Nakonec to byl nejen
první vedoucí gól Čechů v utkání, ale zároveň i gól vítězný.
Německým hokejistům nepomohla ke zvratu ani závěrečná hra
bez brankáře.
»Byla to těžká zkouška a jsem
rád, že jsme to zvládli. Minule
jsme byli horším týmem, ale
prokázaly se tam naše zkušenosti. Teď jsme měli mladší tým, ale
i tak jsme našli sílu na zvrat.
Myslím, že je to pro každého
cenná zkušenost, která se nám
bude hodit i do budoucna,«
uvedl střelec vítězného gólu
David Tomášek.
(zr)

Hokejový útočník David Krejčí (uprostřed) se asistencemi podílel na všech třech brankách
Craiga Smithe, jenž druhým hattrickem v NHL pomohl Bostonu k výhře 6:2 nad Buffalem.
Zkušený český centr byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, jeho český spoluhráč David Pastrňák
nebodoval. Bruins přestříleli nejhorší tým soutěže 43:19 a připsali si deváté vítězství z posledních 11 zápasů, z toho šesté za sebou doma. Posunuli se díky tomu na třetí místo tabulky
FOTO – ČTK/AP
Východní divize bod před New York Islanders.

Šimon Stránský (vlevo) v souboji o kotouč s německým útočníkem Justinem Schützem
FOTO – ČTK/AP

NĚMECKO – ČR 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

r Branky a nahrávky: 16. Peterka (A. Eder, Schmölz), 20. Tiffels (Schütz), 22. Peterka (Braun, Brandt),

49. Ehl (Rogl, Mebus) - 20. Blümel (Šalda), 29. Šalda (Tomášek), 41. Galvas (Flek, Kodýtek), 50. Galvas
(Tomášek, Blümel), 54. Tomášek (Blümel, Š. Stránský). Rozhodčí: Hinterdobler, Steingross - Heffner,
Schwenk (všichni Něm.). Vyloučení: 8:7. Využití: 2:2. Bez diváků.
r NĚMECKO: Jenike - Sezemsky, Müller, Holzer, Brandt, Nowak, Ugbekile, Mebus, Rogl - Peterka,
A. Eder, Schmölz - Fischbuch, Schütz, Tiffels - Dumont, Braun, Uvira - Pfaffengut, T. Eder, Ehl.
r ČR: Will - Galvas, Ščotka, Mašín, Gazda, Němeček, Šalda, D. Sklenička - Pour, Kodýtek, Flek - Červený, Š. Stránský, Tomášek - O. Beránek, O. Najman, P. Kousal - F. Suchý, Černoch, Blümel.

Škrty v kádru. A nové posily
Z přípravy kádru hokejové reprezentace na mistrovství světa v Lotyšsku vypadli po zápasech Euro
Hockey Challenge s Německem brankář Milan
Klouček, obránci Radim Šalda, Daniel
Gazda, David Němeček a útočníci Petr
Kodýtek, Jakub Pour, Filip Suchý, Jiří
Černoch a Ondřej Beránek.
K týmu se naopak dnes na srazu před
dalším týdnem přípravy, během nějž odehraje
český tým dvě domácí utkání se Slovenskem,
připojí sedm zástupců z řad finalistů extraligy:
obránce David Musil s útočníky Michaelem
Špačkem a Matějem Stránským z Třince a brankář
Petr Kváča, bek Ondřej Vitásek a útočníci Radan
Lenc a Adam Musil z Liberce.
»Při rozhodování o škrtech v kádru nám pomohl
dnešní i minulý zápas. Každý zápas něco ukáže.
Nemohu vyloženě říct, že bych vyřadil ty suverénně nejhorší kluky, nebo ty, co by na to neměli.
Tým je velice vyrovnaný,« řekl v sobotu v on-line
rozhovoru s novináři trenér Filip Pešán.
»Jak už jsem řekl dříve – opět nevyřazujeme ty
nejhorší, ale kluky, kteří se nám nejméně hodí do
koncepce dalšího skládání týmu. Spousta postů je
v uvozovkách již obsazených dopředu. Jsem
hrozně rád za zkušenost, že jsem mohl s těmi
hráči pracovat. A myslím, že to ocení i samotní
hráči, byť někteří z nich byli vyřazeni,« dodal
Pešán.
V příštím týdnu se rovněž očekává příjezd gólmana Šimona Hrubce, který se výraznou měrou
zasloužil o vítězství Omsku v KHL, a útočníka
Jiřího Sekáče. Ten mohl jakožto Hrubcův spoluhráč v týmu Avangardu slavit rovněž zisk Gagari-

nova poháru, play off však kvůli zdravotním
potížím nedokončil a hrál naposledy 18. března.
»Se Sekáčem jsme v kontaktu. Měl by se k nám
připojit. Ještě přesně nevím datum
Šimonova příjezdu a ani nevím, zda se
Sekáč objeví v naší sestavě hned příští
týden, ale je to i o nějaké komunikaci
s hráči. Vše budeme řešit v následujících
(zr)
dnech,« nastínil Pešán.

AKTUÁLNÍ KÁDR
ČESKÉ REPREZENTACE
r BRANKÁŘI: Petr Kváča (Liberec; 0 odehraných
zápasů), Jan Růžička (Mladá Boleslav; 1), Šimon
Hrubec (Omsk/KHL; 10), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 7).
r OBRÁNCI: Michal Jordán (79 zápasů/5 branek),
Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 6/0), Vojtěch
Mozík (47/4), Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL; 16/2),
Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 15/4), David
Musil (Třinec; 33/0), Jan Ščotka (Litvínov, 3/0), Ondřej Vitásek (Liberec; 44/2), David Sklenička (Jokerit
Helsinky/KHL; 42/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.;
29/1).
r ÚTOČNÍCI: Matěj Blümel (7/4), Tomáš Zohorna
(oba Pardubice; 100/17), Pavel Kousal (2/0), Ondřej
Najman (oba Mladá Boleslav; 2/0), Radan Lenc
(31/6), Adam Musil (oba Liberec; 8/1), Michael Špaček (6/1), Matěj Stránský (oba Třinec; 18/2), Robin
Hanzl (43/10), Lukáš Radil (oba Spartak
Moskva/KHL; 68/17), Jakub Flek (Karlovy Vary;
10/3), David Tomášek (Sparta Praha; 31/8), Rudolf
Červený (Pelicans Lahti/Fin.; 21/2), Šimon Stránský
(Jukurit Mikkeli/Fin.; 8/1), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 39/6).

Nejvyšší prohra v historii. A teď čeká Kanada
Čeští hokejisté utrpěli na
mistrovství světa hráčů do 18 let
v americkému Friscu debakl
s Ruskem 1:11 a po třetí
porážce za sebou skončili
v základní skupině B
čtvrtí. V dnešním čtvrtfinále je tak čeká od
22.00 SELČ Kanada,
která porazila Bělorusko
5:2 a vyhrála skupinu
A bez ztráty bodu.
Týmu kouče Jakuba Petra se
vstup do utkání nepovedl a už po
83 sekundách prohrával. Gólmana Šatného překonal z pravé strany z úhlu střelou z otočky šestnáctiletý talent Mičkov. Vzápětí se
Češi ubránili při Jiříčkově vyloučení, ale ve 14. minutě Rusové už
zvýšili náskok. Do úniku se dostal
Poltapov a překonal Šatného mezi
betony. Chmelařovu šanci potom
zmařil gólman Ivanov a v 18. minutě při Svozilově vyloučení
upravil na 3:0 střelou z levého
kruhu Mirošničenko.

Na přelomu první a druhé třetiny se Petrův výběr ubránil při
Slavíčkově pobytu na trestné
lavici a v druhé části
oslabení už odolával gólman Suchánek, který po
pauze nahradil Šatného.
Čeští junioři se ubránili
při Ticháčkově vyloučení, ale ve 31. minutě už
Suchánek také poprvé
kapituloval, protože se
od modré čáry trefil Koromyslov. V čase 32:28 přišel o čisté
konto i Ivanov po Kosově teči
pokusu Davida Moravce. Sudí si
ještě ověřili u videa, zda autor
branky nezasáhl puk vysokou
holí.
O chvílí později měl možnost
přiblížit český tým na rozdíl
dvou branek sám David Moravec, ale ruský gólman zasáhl
betonem. Ve 34. minutě se radovali opět Rusové po Katělevského dorážce Grudininovy střely.
Při Svozilově trestu 76 sekund

před koncem druhé části zvýšil
už na 6:1 svým druhým gólem
v utkání Poltapov, který se prokličkoval na levý kruh a zamířil
k protější tyči.
Ve třetí třetině nejdříve Češi
ubránili další oslabení, ale ve 46.
minutě opět ukázal své doved-

ŘEČ

nosti Mičkov. Nejdříve se rychlou otočkou zbavil u pravého
mantinelu Ticháčka a pak střelou
přes bránícího Ryšavého překonal Suchánka.
Za 71 sekund prostřelil po
rychlém brejku českého gólmana také Svečkov, který se znovu

VÝSLEDKŮ MISTROVSTVÍ SVĚTA

r SKUPINA A (Plano): Švédsko

1:11 (0:3, 1:3, 0:5), USA - Finsko
- Švýcarsko 3:1 (0:0, 3:1, 0:0), 5:4 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0).
Bělorusko - Lotyšsko 6:2 (1:0, 3:1,
4 2 1 1 0 24:13 9
2:1), Švýcarsko - Kanada 0:7 (0:2, 1. Finsko
4 2 1 1 0 27:12 9
0:2, 0:3), Lotyšsko - Švédsko 0:7 2. Rusko
4 1 2 1 0 18:15 8
3. USA
(0:1, 0:1, 0:5), Kanada - Bělorusko 4. ČR
4 1 0 1 2 10:20 4
5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
5. Německo 4 0 0 0 4 5:24 0
Pozn.: O pořadí na 1. a 2. místě
1. Kanada
4 4 0 0 0 28:5 12
rozhodl výsledek vzájemného
4 3 0 0 1 16:14 9
2. Švédsko
zápasu (Finsko - Rusko 4:3 po
3. Bělorusko 4 2 0 0 2 16:13 6
sam. náj.).
4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:19 3
5. Lotyšsko

4 0 0 0 4

6:21 0

r SKUPINA B (Frisco): USA -

ČR 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0,
1:0 - 0:0), Německo - Rusko 1:6
(0:1, 0:3, 1:2), Finsko - Německo
10:0 (5:0, 3:0, 2:0), ČR - Rusko

r ČTVRTFINÁLOVÝ

PRO GRAM – dnes, 19.30 Rusko - Bělorusko (Plano), 22.00 ČR - Kanada
(Frisco), zítra: 00.30 Finsko - Švýcarsko (Plano), 03.00 Švédsko USA (Frisco).

prosadil i v 52. minutě při Marcelově vyloučení na pět minut
a do konce utkání. Rusové Petrův tým nešetřili. V 58. minutě
z pravého kruhu přidal desátý
gól Jurov a 71 sekund před koncem dovršil hattrick po vhazování nepokrytý Mičkov.

Chce to
zapomenout…
Vyšší prohru na turnaji utrpěli
jen Švédové s Kanadou 1:12
a pro český tým to byla historicky nejvyšší porážka v této kategorii na MS. Dosud nejvyššími
prohrami české osmnáctky na
MS byly výsledky 0:8 shodně ve
čtvrtfinále 2009 a 2016. V obou
případech to bylo s USA. »Je
těžké něco říci po zápase, jako
byl tento. Doteď jsme hráli
dobře. Rusové dali góly brzy
a od té doby byli nezastavitelní.
Já jsem věřil spolu s asistenty
našemu stylu, ale my jsme ty

věci od prvního střídání neplnili.
Možná to byla moje trenérská
chyba, možná jsme měli být
pasivnější,« řekl kouč Jakub
Petr.
»Chceme na ten zápas zapomenout. Jen se vyvarovat chyb,
které jsme udělali, a zlepšit se ve
všem. Na čtvrtfinále budeme
připravení. Chceme proti Kanadě vyhrát a předvést naši hru,
kterou jsme tady prezentovali
kromě duelu s Ruskem,« řekl
obránce Jiří Ticháček.
I útočník Jakub Altrichter věří,
že proti Kanadě předvede český
tým úplně jiný výkon. »Můžeme
to přetavit v to, abychom hráli
líp. Věřím, že to nebude mít
žádné následky, do dalšího
zápasu půjdeme s čistou hlavou.
Za tímhle zápasem uděláme
tlustou čáru a půjdeme do toho,
jako jsme hráli ty předchozí
zápasy. Musíme se na Kanadu
připravit a chceme vyhrát,«
(zr)
dodal Altrichter.
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Muchová šokovala světovou dvojku!
Karolína Muchová vyřadila na antukovém turnaji v Madridu světovou dvojku
Naomi Ósakaovou. Semifinalistka Australian Open Japonku porazila 6:4, 3:6, 6:1
a postoupila do osmifi nále. Jej í dal ší
soupeřkou bude Maria Sakkariová z Řecka.
O postup do 3. kola, v němž břišního svalu, Ósakaovou od
je od soboty už i Petra začátku přehrávala a v sebevěKvitová, si zahrála také Karo- domém výkonu pokračovala
lína Plíšková. Šestá nasazená do poloviny druhé sady. »Na
Češka ale prohrála s Ruskou začátku jsem dobře servírovaAnastasií Pavljučenkovovou la, pomáhala si přímými body
0:6, 5:7. To Kvitová zdolala a snažila se Naomi hodně rozNěmku Angelique Kerberovou běhat. To byla moje taktika,«
6:4, 7:5 a na oblíbeném řekla Muchová.
turnaji čeká trojnásobnou
Stejně jako v prvním setu
vítězku Veronika Kuděrměto- i ve druhém soupeřce prolomivová z Ruska.
la ve třetím gamu podání, pak
ale vypadla ze hry. Zatímco
Japonka zlepšila své podání
»Těžký zápas«
a méně chybovala. »Když byla
»Neřekla bych, že je to pro Naomi brejk dole, tak začala
mě překvapení, ale výhry si hrát o dost agresivněji a úplně
cením,« uvedla na on-line tis- mě ubila, řekla bych,« komenkové konferenci světová dva- tovala Muchová obrat. Dvacítka Muchová po výhře nad krát přišla o servis a musela
čtyřnásobnou grandslamovou zabojovat ve třetím setu.
šampionkou. »Byl to těžký
I v něm šla ale hned v úvodu
zápas, ale byla jsem připrave- díky třetímu využitému brejkna se vším, co jsem měla, bolu do vedení a soupeřku už
a využít všechny své zbraně zpět nepustila. »Vrátila jsem
a jsem nadšená, že to fungova- se zpět ke své hře, hrála jsem
lo,« podotkla s úsměvem víc úhly, snažila se ji rozběhat,
čtyřiadvacetiletá Muchová, jež variovat servis a fungovalo to
se teprve před týdnem vrátila až do konce zápasu,« pochvado hry po dvouměsíční léčbě lovala si Muchová.

Při svém podání ztratila jen
dva fiftýny, úřadující šampionce Australian Open naopak
sebrala podání ještě jednou
a po necelých dvou hodinách
získala potřetí v této sezoně
skalp hráčky z první desítky
světového žebříčku.

Dobrá podání
Nasazená devítka Kvitová
sice v páté hře jako první ztratila servis, ale poté dvakrát
prolomila soupeřčino podání
a získala první set. Ve druhé
sadě se situace opakovala, jen
o dva gamy dříve. Za stavu 6:5
si Češka vypracovala tři
mečboly a ten třetí po necelé
hodině a půl proměnila.
»Myslím, že jsem v těch
gamech, kdy mě brejkla,
nehrála špatně. Bylo jen důležité zůstat v klidu, což se mi
v celém zápase dařilo. Hned
jsem jí to vždycky oplatila,«
řekla Kvitová po zápase.
»Podávala jsem dobře, zvlášť
v důležitých chvílích,« dodala.
(spo)

v rámci challenger okruhu ATP se stal Benjamin Bonzi z Francie, který ve finále zdolal Renza Oliva z Argentiny 6:4, 6:4.
FOTO – ČTK/Petr SZNAPKA

FOTO – ČTK/AP

Salač: nejlepší výsledek sezony
Motocyklový závodník Filip Salač skončil
ve Velké ceně Španělska v třídě Moto3 dvanáctý a navzdory nepovedenému průběhu
zaznamenal nejlepší výsledek sezony. Na
body se český jezdec posunul po pádu tří
jezdců bojujících o vítězství v poslední
zatáčce a po penalizacích dalších
soupeřů. V královské třídě MotoGP
triumfoval Australan Jack Miller
a připsal si vítězství po téměř pěti
letech.
Devatenáctiletý Salač startoval v Jerezu do
čtvrté Grand Prix sezony z výhodného dvanáctého místa, ale začátek se mu nepovedl.
Po kontaktu se soupeřem se okamžitě propadl na konec druhé desítky a většinu závodu
jezdil bez kontaktu s elitní skupinou několik
míst za bodovanou patnáctkou.
»V prvním sektoru jsem měl kontakt se
soupeřem a málem jsem spadl. To mě rozhodilo a předjelo mě hodně soupeřů, až jsem se
propadl na jednadvacátou pozici. Pak jsem
se snažil jít dopředu, ale měl jsem opět pro-

DNES

Vítězem tenisového turnaje mužů Ostrava Open 2021

Spokojená Karolína Muchová

VYHRÁLI

NA

08.20 BBV po 25 letech 08.25
Studio fotbal – Dohráno 09.10 Liga
mistrů ve volejbalu mužů: Grupa
Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle Trentino Itas. Z 11.25 Olympijský
magazín 11.50 Sokolský zpravodaj
12.05 Panorama 12.25 Sportovní
zprávy 12.55 BasketManie 13.15
Paralympijský magazín 13.40 ME
v házené mužů z Brna: Česko –
Ukrajina. Z 15.35 Můj fotbal 15.55
Magazín Evropské ligy UEFA 16.25
Volejbalový magazín 16.50 Florbal:
Livesport Superliga (Florbal MB –
Chodov). PP 19.20 Jezdectví: Světový pohár CSI-W Praha. Z 21.40 Studio fotbal - Dohráno Plus 22.40
Sportovní zprávy 23.00 Florbal:
Livesport Superliga.

blém, že buď motorka jela hodně smykem,
nebo to naopak bylo naprosto bez ‘enginebrake’. Jezdec, za kterým jsem celou dobu
jel, ztrácel olej z motocyklu a ten mi stříkal
přímo na přední kolo. Stále jsem měl co
dělat, abych nespadl, a nechápal jsem, z čeho
to bylo,« uvedl Salač v tiskové
zprávě.
Když už se zdálo, že Salač ze
sedmnácté pozice na body nedosáhne, pomohl mu incident v závěrečné zatáčce závodu. O vítězství bojující turecký jezdec Deniz Öncü upadl a vzal s sebou
dva své soupeře Jaumeho Masiu a Darryna
Bindera. Po nuceném průjezdu long lapem
dalšího závodníka byl Salač v cíli třináctý
a poté se ještě posunul o jednu pozici výš po
dodatečné penalizaci dalšího jezdce.
Dvanáctou příčkou tak Salač o jednu pozici překonal třináctá místa, která zajel v Kataru a Portugalsku. Druhý závod v Dauhá
navzdory nadějnému průběhu nedokončil.
»Tentokrát to tedy byly utrpěné body, už se

těším do Le Mans, tam to bude na 100 procent lepší, protože tam to mám rád a zatáčky
tam jsou v pohodě, ale musíme se zlepšit,
protože takhle to nejde. Musíme se soustředit, aby nastavení motocyklu bylo takové,
jaké bych potřeboval,« uvedl český jezdec
týmu Rivacold Snipers.
Závod vyhrál šestnáctiletý nováček Pedro
Acosta a připsal si třetí vítězství za sebou.
Španělský mladík se díky tomu stal prvním
závodníkem v historii, jenž se dostal na
stupně vítězů v prvních čtyřech závodech
kariéry, neboť na úvod v Kataru byl druhý.
Po čtyřech závodech vede Acosta pořadí
MS už o 51 bodů, Salač je s 10 body
osmnáctý.
Závod MotoGP vyhrál Australan Miller
a připsal si v elitní kategorii druhou výhru
v kariéře a první od Assenu v červnu 2016.
Triumf továrního týmu Ducati potvrdil druhým místem Ital Francesco Bagnaia, třetí byl
jeho krajan Franco Morbidelli na yamaze.
(čtk)

JSTE?

II.

r

ŠŤASTNÝCH DESET (29. 4. večer): 1 - 5 - 7 - 11 - 13 - 22 - 24 25 - 33 – 35 - 36 - 38 - 42 - 54 - 56 - 60 - 63 - 67 - 68 – 72. Šance mili on: 053 811. Královské číslo: 13.
r ŠŤASTNÝCH DESET (30. 4. poledne): 6 - 20 - 24 - 25 - 29 - 30 36 - 38 - 43 – 46 - 48 - 50 - 62 - 63 - 64 - 67 - 70 - 75 - 77 – 80. Šance
milion: 045 173. Královské číslo: 80.
r ŠŤASTNÝCH DESET (30. 4. večer): 1 - 6 - 8 - 9 - 12 - 20 - 22 - 31
- 33 – 43 - 49 - 50 - 52 - 54 - 59 - 63 - 64 - 66 - 77 – 79. Šance milion:
566 330. Královské číslo: 59.
r ŠŤASTNÝCH DESET (1. 5. poledne): 1 - 2 - 6 - 10 - 13 - 17 - 18 19 - 20 – 25 - 31 - 37 - 41 - 45 - 46 - 52 - 64 - 74 - 76 – 79. Šance mili on: 848 555. Královské číslo: 45.
r ŠŤASTNÝCH DESET (1. 5. večer): 5 - 8 - 13 - 19 - 21 - 29 - 33 41 - 46 – 48 - 50 - 52 - 53 - 56 - 62 - 63 - 64 - 67 - 72 – 79. Šance mili on: 889 334. Královské číslo: 33.
r ŠŤASTNÝCH DESET (2. 5. poledne): 13 - 16 - 17 - 22 - 27 - 33 38 - 39 - 40 – 43 - 44 - 45 - 58 - 68 - 71 - 72 - 76 - 77 - 78 – 79. Šance
milion: 073 123. Královské číslo: 71.
(Bez záruky)

FOTBALOVÁ LIGA

r 21. KOLO: Žižkov - Varnsdorf
1:0 (0:0), Chrudim - Dukla Praha
0:1 (0:1), Vyšehrad - Líšeň 1:2
(0:1), Ústí nad Labem - Prostějov
1:2 (0:2), Táborsko - Třinec 2:0
(1:0), Hradec Králové - Blansko
1:0 (0:0), Jihlava - Vlašim 3:3 (0:0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hradec Kr.
Líšeň
Prostějov
Ústí n. L.
Dukla
Chrudim
Vlašim
Žižkov
Jihlava
Varnsdorf
Táborsko
Třinec
Blansko
Vyšehrad

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
11
11
9
8
9
8
9
7
5
6
6
5
1

4
8
6
5
7
4
6
3
5
9
5
5
5
2

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

43:16
36:20
35:27
20:26
30:23
28:21
31:26
28:30
33:36
16:23
19:22
25:30
22:27
10:49

49
41
39
32
31
31
30
30
26
24
23
23
20
5

Hamilton kraloval a zvýšil náskok v čele MS
Britský pilot Mercedesu Lewis
Hamilton vyhrál Velkou cenu
Portugalska formule 1 před
Maxem Verstappenem a po
97. triumfu v kariéře zvýšil
náskok v čele šampionátu na osm
bodů. Sedminásobný mistr
světa vyhrál druhý ze tří závodů
v této sezoně. Rozhodl o tom ve
20. kole, kdy předjel týmového
kolegu a vítěze kvalifikace
Valtteriho Bottase.
Nizozemský protivník z Red
Bullu se v závěrečném okruhu
snažil ještě zajet nejrychlejší
kolo v závodě, čímž by snížil
ztrátu na čelo alespoň na sedm
bodů, jeho čas byl ale škrtnut

kvůli překročení traťových limitů. Bonusový bod tak získal třetí
v cíli Bottas.
Finský pilot Mercedesu, kterému se v úvodu sezony nedařilo,
měl do závodu dobrý vstup a i po
startu udržel vedení z kvalifikace. Naopak v závěru pole se střetli týmoví parťáci z Alfy Romeo
Antonio Giovinazzi a Kimi Räikkönen. Mistr světa z roku 2007
musel následně odstoupit.
Po restartu v sedmém kole
využil svou velkou šanci Verstappen, který vnějškem proklouzl
kolem Hamiltona a dostal se na
druhé místo. Třiadvacetiletý jezdec Red Bullu pak i dorážel na

FAKTA

Z VC PORTUGALSKA
VÝSLEDKY: 1. Hamilton (Brit./Mercedes)
1:34:31,421, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -29,148, 3. Bottas
(Fin./Mercedes) -33,530, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -39,735, 5. Norris
(Brit./McLaren) -51,369, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -55,781.
r PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ (po 3 z 23 závodů): 1. Hamilton 69 b.,
2. Verstappen 61, 3. Norris 37, 4. Bottas 32, 5. Leclerc 28.
r KONEČNÉ

Lewis Hamilton na stupních vítězů

FOTO – ČTK/AP

vedoucího Bottase, jenže jeho
útoky nevyšly a v 11. kole chyboval, čímž nabídl Hamiltonovi
návrat na druhé místo. Klíčový
moment závodu přišel o pár
minut později, kdy se britský jezdec dotáhl i na týmového kolegu
a ve 20. kole jej vystřídal na čele.
V polovině závodu pak Verstappen stavěl pro pneumatiky
a sázkou na tvrdou směs se zdálo,
že bude chtít dojet až do cíle.
Bottas ho se zastávkou následoval a po návratu se udržel na druhém místě, nicméně jezdec Red
Bullu využil lépe zahřátých pneumatik a kolem soupeře se snadno
prohnal. Jelikož se mu ale už
vedoucího Hamiltona nedařilo
dotáhnout, v závěru zastavil pro
další výměnu na nejměkčí směs,
díky níž chtěl ukořistit alespoň
prémiový bod za nejrychlejší
kolo. Toho pak i dosáhl, ovšem
komisaři mu jej pár minut po
(čtk)
závodě škrtli.
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Sparta remizovala, Slavia slaví titul
Fotbalisté pražské Slavie obhájili domácí mistrovský titul. Rozhodnuto o tom je letos již čtyři kola
před koncem. Slavit mohli červenobílí už v momentě, kdy jediný tým, který je teoreticky mohl sesadit z trůnu – konkurenční Sparta – remizoval v Liberci. Jejich večerní duel proti Viktorii Plzeň skončil po uzávěrce tohoto vydání.
Spartě dělal největší problémy dali v oslabení tři branky. Před
Jakub Pešek, který se trefil do pauzou z penalty srovnal Ivan
sítě gólmana Florina Nity dva- Schranz, který v 65. minutě
krát, když pokaždé utekl chybu- otočil stav. Za další tři minuty
jícímu Michalu Sáčkovi. Praža- se trefil Martin Doležal.
né měli na těžkém terénu šance »Musím hráčům poděkovat, že
především po standardních za stavu 0:1 a v deseti nesložili
situacích, ale ani kapitán Bořek zbraně. Zasloužili jsme si tři
Dočkal, ani střídající David body, které jsou pro nás velmi
Moberg Karlsson nesrovnali důležité. Samozřejmě sledujev nadějných pozicích mířidla. me, jak se to vyvíjí. Ale máme
A tak mohli být rádi, že Pešek před sebou ještě čtyři těžké
nezkompletoval hattrick, když zápasy,« řekl trenér Severov 66. minutě tváří v tvář Nitovi čechů Petr Rada.
mířil těsně vedle.
Šlo o rozhodující moment,
Opava: již jen teorie
jelikož hosté se vzápětí nádherFotbalisté Opavy remizovali
nými slepenými brankami Karlssona a Adama Hložka vrátili do doma s Bohemians 1905 1:1
hry. Vyhrát poté mohli oba sou- a jen díky tomu, že Teplice, okupeři, jenže své šance zahazovali. pující poslední nesestupovou
»Byl to výborný fotbal, obě příčku, nevyhrály nad Zlínem,
mužstva chtěla vyhrát. Škoda, za stále žijí. Šance Slezanů na
stavu 2:0 už jsme věřili. Oni se setrvání mezi elitou se však stále
ale nevzdali a bojovali,« řekl rovná teorii a zázraku.
Opavu poslal v 41. minutě do
kouč Liberce Pavel Hoftych.
»Oba týmy se snažily hrát hodně vedení z pokutového kopu Matěj
aktivně, pro diváka to bylo zají- Helešic, ovšem v 57. minutě srovmavé utkání. Škoda, že v tom nal David Puškáč, který předtím
hektickém závěru jsme nebyli za bezbrankového stavu nedal
přesnější, ale Liberec mohl penaltu. Bohemians bodovali
také vyhrát. Lidi to muselo v 10 ligových zápasech po sobě.
bavit,« připojil Hoftychův pro- Slezané nevyhráli už sedm kol.
Záchrana se výrazně vzdálila
tějšek Pavel Vrba.
Sparta ztrácí na kýžené druhé i předposlední Příbrami, která
místo, znamenající účast v kva- prohrála s Českými Budějovicelifikaci o Ligu mistrů, tři body, mi 0:1. Zápas U Litavky rozhodl
ovšem má sehraný o zápas ve 20. minutě z přímého kopu
méně. Jablonec totiž zvítězil Benjamin Čolič, na druhé straně
nad Olomoucí 3:1, přestože od ve 36. minutě neproměnil Tomáš
30. minuty hráli bez vylouče- Pilík penaltu. Příbram doma
ného Miloše Kratochvíla. Ve v lize podeváté za sebou nezvítě13. minutě otevřel skóre hostu- zila, Dynamo vyhrálo poprvé po
jící Radek Látal, ale Severočeši 11 kolech. Šestnácté Brno má po

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Slavia
Jablonec
Sparta
Slovácko
Plzeň
Liberec
Pardubice
Ostrava
Bohemians
Olomouc
Budějovice
Karviná
M. Boleslav
Zlín
Teplice
Brno
Příbram
Opava

29
30
29
30
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23 6
19 5
18 5
16 5
15 6
14 8
13 7
12 9
9 12
9 12
8 11
8 10
7 9
8 6
6 8
4 10
4 8
3 7

0
6
6
9
7
8
10
9
9
9
11
12
14
16
16
16
18
20

75:16
53:30
63:35
52:32
48:30
42:26
37:39
42:28
34:31
36:34
30:42
33:45
36:46
27:43
29:58
25:46
20:59
19:61

75
62
59
53
51
50
46
45
39
39
35
34
30
30
26
22
20
16

remíze v Ostravě o dva body
více než Středočeši (více o jeho
duelu v Ostravě čtěte na jiném
místě).

Návrat diváků
Pardubice hrály ve svém vršovickém azylu s Karvinou 2:2.
V souboji dvou týmů ze středu
tabulky ve 32. minutě poslal
hosty do vedení Albánec Kristi
Qose z penalty, vzápětí vyrovnal
Pavel Černý. Po změně stran
otočil stav Brazilec Cadu
z pokutového kopu, ale poslední
slovo měl karvinský Lukáš
Bartošák.
Zápas na Slovácku rozhodl ve
prospěch Mladé Boleslavi
v polovině prvního dějství
Václav Drchal. Tým z Uherského Hradiště prohrál počtvrté
z posledních pěti kol a zkomplikoval si boj o pohárové příčky.
Mladá Boleslav bodovala po
dvou porážkách za sebou a přiblížila se záchraně.
Na zápasy první ligy se poprvé od 4. října v omezené míře
vrátili fanoušci, kluby za dodržení hygienických opatření mohly
z 10 procent zaplnit hlediště.
(koz)

Sparťan David Moberg Karlsson po nevyužité šanci

ZRCADLO FORTUNA:LIGY – 30.

Teplice - Zlín 0:0
Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Kodad,
Mareš - Jawo, Vraštil. Diváci: 574
(omezený počet).
TEPLICE: Grigar - Vondrášek,
Mazuch, Knapík, Černý - Jukl, Mareček, Kodad (63. Mareš), Fortelný (63.
Radosta), Moulis (81. Macej) - Vukadinovič (81. Trubač). Trenér:
R. Kučera.
ZLÍN: Dostál - Cedidla, Simerský,
Buchta, Matejov - Janetzký, Vraštil,
Janošek (90.+1. Kolář) - Jawo (56.
Drame), Poznar, Potočný (84. Procházka).

Pardubice - Karviná 2:2
Branky: 33. Černý, 54. Cadu z pen.
- 32. Qose z pen., 81. Bartošák. Rozhodčí: Ginzel - Pečenka, Hurych Petřík (video). ŽK: Toml, Solil, Jeřábek - Pereira, Mangabeira, Jursa.
Poločas: 1:1. Diváci: 148 (omezený
počet).
PARDUBICE: Letáček - Cadu
(81. Surzyn), Čihák, Toml, Čelůstka Jeřábek - Tischler (90.+4 Sláma),
Solil, Hlavatý, Ewerton (46. Kostka) Černý (58. Huf).
KARVINÁ: Ciupa - Pereira (46.
Tavares), Šindelář, Santos, Bartošák Mangabeira, Qose (68. Jursa) - Čmelík (90.+2 Sinjavskij), Herc (68.
Haša), Mikuš - Papadopulos.

Jablonec - Olomouc 3:1

Na fotbalové zápasy v Česku se v omezené míře vrátili fanoušci, povinné je testování na koronaFOTO – ČTK/Vít ČERNÝ
virus. Snímek je z duelu Jablonec – Olomouc.

Branky: 45. z pen. a 65. Schranz,
68. Doležal - 13. Látal. Rozhodčí:
Julínek - Nádvorník, Vlček - Hrubeš
(video). ŽK: Kratochvíl, Schranz,
Považanec - Poulolo, Vepřek, Hála,
Breite, Látal. ČK: 30. Kratochvíl
(Jablonec). Poločas: 1:1. Diváci:
omezený počet.
JABLONEC: Hanuš - Štěpánek,
Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (69.
Pilař), Považanec, Kratochvíl, Jovovič (89. Smejkal) - Schranz (78.
Hübschman) - Doležal.
OLOMOUC: Mandous - Látal,
Štěrba (82. Hapal), Beneš, Vepřek
(72. Zifčák) - Poulolo (66. Sladký) -

Hála (66. Šíp), Breite, Houska,
Daněk - Nešpor (72. Chytil).

Ostrava - Brno 1:1
Branky: 53. Buchta - 79. Štepanovský. Rozhodčí: Hocek - Flimmel,
Vaňkát - Dorušák (video). ŽK: Sanneh, Ndefe, Kaloč - Čermák, Růsek,
Sedlák. Diváci: 617 (omezený
počet).
OSTRAVA: Laštůvka - Sanneh
(46. Ndefe), Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (64. Holzer),
Jánoš, Tetour (89. Šmiga), Kaloč,
Buchta (64. Fillo) - Zajíc (77. Šašinka).
BRNO: Berkovec - Bariš (75. Štepanovský), Dreksa, Pernica, Moravec
- Pachlopník, Čermák (63. Přichystal), Texl, Sedlák, Fousek (63. Hladík) - Růsek.

Slovácko - Boleslav 0:1
Branka: 23. Drchal. Rozhodčí:
Franěk - Hrabovský, Bureš - Marek
(video). ŽK: Divíšek, Havlík, Cicilia,
Kohút - Ladra, Matějovský, Drchal,
Šimek. Poločas: 0:1. Diváci: 705
(omezený počet).
SLOVÁCKO: Bajza - Reinberk
(21. Divíšek), Kadlec, Hofmann,
Šimko (46. Tomič) - Havlík, Daníček
- Petržela (62. Navrátil), Sadílek (82.
Kohút), Jurečka (62. Cicilia) - Kliment.
M. BOLESLAV: Šeda - Řezník,
Šimek, Jakub Klíma - Douděra,
Matějovský (49. Budínský), Ladra
(83. Skalák), Dancák, Zmrhal Drchal (65. Jiří Klíma), Škoda.

Příbram - Budějovice 0:1
Branka: 20. Čolič. Rozhodčí:
Machálek - Horák, Mikeska - Adam
(video). ŽK: Obdržal, Kvída - Králik,
Diop, Vorel, Horejš (trenér). Poločas:
0:1. Diváci: 160 (omezený počet).
PŘÍBRAM: Šiman - Kvída (77.
Soldát), O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Zorvan, Tregler (85. Voltr),
Obdržal (67. Dočekal), Vávra (77.
Antwi) - Lubega.
Č. BUDĚJOVICE: Vorel - Čolič,

FOTO – ČTK/Radek PETRÁŠEK

KOLO
Havel, Králik, Novák - Brandner,
Čavoš, Valenta (78. Talověrov),
Havelka (66. Diop), Mršič (86. Vais)
- Alvir.

Opava - Bohemians 1:1
Branky: 41. Helešic z pen. - 57.
Puškáč. Rozhodčí: Denev - Hájek,
Ratajová - Cieslar (video). ŽK: Didiba, Dedič, Holík - Kosek, Keita, Ljovin, Vacek, Necid, Pulkrab. Poločas:
1:0. Diváci: 366 (omezený počet).
OPAVA: Digaňa - Harazim, Hrabina, Didiba, Žídek (65. Kulhánek) Mondek (82. Darmovzal), Hellebrand, Večerka, Helešic (82. Kania) Holík (59. Rychlý) - Dedič.
BOHEMIANS: Le Giang - Dostál,
Krch, Vondra, Kosek (90.+2 Musil) Keita (81. Kadlec), Květ, Ljovin,
Novák (81. Vacek) - Puškáč (66.
Necid), Osmančík (66. Pulkrab).

Liberec - Sparta 2:2
Branky: 30. a 50. Pešek - 67.
Karlsson, 68. Hložek. Rozhodčí: Orel
- Kubr, Melichar - Pechanec (video).
ŽK: Mikula, Sadílek, Rabušic, Faško
- Wiesner, Bečka (asistent trenéra),
Pavelka. Poločas: 1:0. Diváci: 850
(omezený počet).
LIBEREC: Knobloch - Fukala,
Jugas, Chaluš, Mikula - Mara, Sadílek, Karafiát (77. Faško) - Koscelník,
Rondič (77. Rabušic), Pešek (71.
Mosquera).
SPARTA: Nita - Sáček, Vitík,
Čelůstka, Hancko - Wiesner (54.
Juliš), Pavelka, Dočkal (88. Trávník),
Karabec (54. Karlsson), Plavšič Hložek.
r PŘÍŠTÍ KOLO - pátek 7. května:

18.00 Jablonec - Teplice (ČT sport),
sobota 8. května: 15.00 Zlín - Opava,
17.00 Plzeň - Příbram, Brno - Mladá
Boleslav (vše O2 TV Fotbal), 19.30
Bohemians 1905 - Liberec (O2 TV
Sport), neděle 9. května: 15.00 České
Budějovice - Pardubice, Karviná - Slovácko (oba O2 TV Fotbal), 17.00 Olomouc - Slavia (O2 TV Sport), 19.30
Sparta - Ostrava (O2 TV Fotbal).

»Mastná« pokuta ve Zbrojovce: milion a půl!
Fotbalisté Zbrojovky Brno
dostali od svého klubu pokutu ve
výši 1,5 milionu korun jako trest
za špatné výkony v posledních
utkáních. Vrcholem podle vedení
bylo domácí bezbrankové utkání
s Teplicemi předminulý víkend,
po kterém Brňané na prvním
sestupovém místě stále ztráceli na
severočeského souseda v tabulce
čtyři body. Pokutu klub stanovil
na základě vlastního disciplinárního řádu a peníze dá na mládež.
Klub v prohlášení na webu
vyčetl některým hráčům prvního
týmu nedostatečné nasazení
a neprofesionální přístup v zápasech. »Přestože jako jedni z mála
v České republice mohou vykonávat naplno své zaměstnání,
nevkládají veškeré své dovednosti ve prospěch klubu,« konstatovalo klubové vedení. »Tento špatný a neprofesionální přístup měl
přímou souvislost s výsledky
nejen v posledních utkáních, ale
zejména v tom nedělním proti

Teplicím, kde se absence správného nasazení projevila v plné
míře na předvedeném výkonu
a výsledku,« uvedl klub v první
květnový den.
Zároveň varoval hráče před
fatálními následky, které by mohl
představovat sestup. »Je evidentně a zřetelně vidět, že si řada
hráčů plně neuvědomuje, o jak
velký problém se pro klub i hráče
samotné jedná,« napsalo vedení
Zbrojovky. »Je neakceptovatelné,
že se tak děje i přes veškeré profesionální podmínky, které byly
mužstvu vytvořené.«
Brňané vyhráli jediný z posledních třinácti ligových zápasů
a s Teplicemi také v tomto neúspěšném období vypadli v osmifinále z českého poháru.
Ve stejný den, jako vedení
oznámilo »mastnou« pokutu,
nastoupila Zbrojovka na horké
půdě ostravského Baníku.
A vyválčila tam bod za remízu
1:1. Na gól domácího Davida

Zleva Carlos Dyjan De Azevedo z Ostravy a brněnský Jiří Texl v souboji o míč
FOTO – ČTK/Petr SZNAPKA

Buchty z 53. minuty dokázal
11 minut před koncem odpovědět
střídající Peter Štepanovský.
Kouč Brňanů Richard Dostálek
mohl být spokojenější, i když
záchrana je stále v nedohlednu.
»Svižné zajímavé momenty, na
obou stranách padlo po jedné
brance. Nakonec musíme být
spokojeni s bodem. V závěru už
jsme nenašli správnou mušku,
abychom to otočili v náš prospěch. Tentokrát se nám povedla
střídání. Viděli jsme vývoj, hráči
dostali pokyny a splnili je skoro
stoprocentně. Všimli jsme si, že
hráči byli agresivnější a byl tam
lepší přístup než proti Teplicím.
Působili jsme i kompaktnějším
dojmem, naše hra do defenzivy
se zlepšila,« hodnotil Dostálek.
Jeho celek po včerejšku ztrácí
na Teplice stále čtyři body.
Severočeši totiž doma remizovali
se Zlínem, což je výsledek, který
dává Brňanům jistou naději.
(koz, čtk)

