
Česká republika nezažívá jednodu-
chou situaci. V úterý 20.10. padl no-
vý rekord v počtu osob s nově pro-
kázaným onemocněním koronavi-
rem – bylo jich 11984. Hlavní město
je na tom podobně, zde přibylo
1571 nový případů. Situace se po-
sledních čtrnáct dní vyvíjí špatným
směrem a další, velmi přísná opa-
tření, která vláda zavedla ve středu,
snad pomohou snížit paseku, co
COVID-19 může napáchat.

Pokračování boje
Ve středu 21. října po poledni proběh-
la další tisková konference vlády ČR.
Na jednotce intenzivní péče je již přes
600 lidí, další opatření se snaží zabrá-
nit tomu, aby nejen v Praze nedošlo
k vyčerpání kapacity lůžek pro všech-
ny nemocné. Další opatření začala již
22.10 od 06:00, jelikož jsou objektivní
čísla, která ukazují, že shromažďování
lidí sice kleslo mezi 30 – 50%, ale stále
to není dost. První velká skupina opat -
ření je zákaz volného pohybu na úze-
mí České republiky s výjimkami na-
příklad cest do zaměstnání, za blízký-
mi osobami, zajištění životních potřeb
osob a zvířat v domácí péči. Druhým
zásadním opatřením je také zavření
menších obchodů, samozřejmě s vý-
jimkami, které jsou potřebné k pra-
covnímu životu a naplnění základních
životních potřeb. Poslední opatření je
omezení přímého kontaktu státní
správy s veřejností. Zatím vše do 3. lis-
topadu. Podle dalšího vývoje opatření
zůstanou nebo se zvolní.

Pražské nárůsty přes tisícovku
Hlavní město Praha si ve srovnání
s podobně lidnatým Středočeským
krajem vedla daleko hůř ve všech
mož ných číslech (aktivní případy,

úmrtí apod.). Pražský vývoj byl po-
dobný celorepublikovému. Letní
prázdniny v Praze proběhly klidným
tempem. Během této doby počet ak-
tivních případů nikdy nepřekročil čís-
lo dvou tisíc, denní přírůstky se pohy-
bovaly v řádu desítek. První měsíc no-
vého školního roku se Praha dostala
do nižších stovek nově nakažených
denně, čísla ale postupně stoupala.
Velké nárůsty lehce pod tisícem přišly
na začátku října. První tisícový milník
byl překonán 9. října, kdy se nakazilo
koronavirem 1380 lidí. Posledních se-
dm dní si již Pražané na číslo přes tisíc
museli zvyknout, jelikož kromě jedné
neděle se pokaždé přes tuto hranici
případů dostalo. Smutný rekord hlav-
ního města padl toto úterý, kdy se čís-
lo vyšplhalo až na 1571.

Praha 4 na prvním místě
Statistika, která zaznamenává úmrtí,
naneštěstí stoupá. V Praze ke dni
20.října zemřelo již 265 lidí z celkové-
ho republikového počtu 1619. Nejhů-
ře je na tom Praha 4, kde koronaviru
podlehlo již 56 lidí a to ke 13. říjnu,
což je dvakrát tolik než v Praha 6, kte-
rá má podobný počet prokázaných
případů za celou dobu covidovou.
Nejštastnější městkou části je Praha
22, kterou tvoří Uhříněves, Pitkovice
a Hájek u Uhříněvse, má jako jediná
nula úmrtí za dané období. 

VeNDeLíN SCHIeRReICH

Editorial
Dělat noviny v  současné době je
čím dál obtížnější. Sotva napíšete
jeden materiál, situace se změní.
Některé redakce už přešly na šala-
mounské vyjádření: do uzávěrky
tohoto čísla. Tak tedy – do uzávěr-
ky tohoto čísla jsme měli ministra
zdravotnictví, který se jmenoval
Roman Prymula.

Jakého budeme mít ministra
zdravotnictví do uzávěrky příštího
čísla zatím nejsme schopni říci.
Prý bude do pondělí. Ale můžeme
čtenářům a čtenářkám nabídnout
jednání sněmovny, hvězdná usku-
pení na obloze, výročí vykonstru-
ovaného procesu s hokejisty, stíhá-
ní Romana Berbra. Strana 2 by
patrně měla být zelená – články se
týkají snižování emisí a limitů těž-
by. Konec konců tato problemati-
ka se přelévá i na kulturu. Ale tam
jsou i jiná témata: knižní čtvrtek,
desingblok 2020 a výstava Vladi-
míra 518. Tiráž se naštěstí nemění.
Zatím se držíme a doufáme, že na-
ši čtenáři a čtenářky také. 
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Letošní předávání vyznamenání
na Hradě se konat nebude

Prezident Zeman nakonec výjimku od hygieniků nedostal. Foto archiv

Redakce Fleše: 
Držte se!

Ve stavu legislativní nouze, který
předseda Radek Vondráček vyhlásil
již v pátek 9. října, zasedala ve dnech
20. a 21. 10. poslanecká sněmovna.
Projednávalo se celkem 8 návrhů zá-
konů, které reagují na současnou si-
tuaci v souvislosti s epidemií COVID-
19. Řešily se například příspěvky
podnikatelům a pořadatelům zruše-
ných kulturních akcí, odklad elekt-
ronické evidence tržeb či příspěvek
k důchodům, tzv. rouškovné. Došlo
i k první debatě o návrhu státního
rozpočtu na příští rok.

V úvodu sněmovní schůze složil po -
slanecký slib Jaroslav Vymazal z ODS,
který nahradil kolegyni Miroslavu
Němcovou. Ta byla v nedávných vol-
bách zvolena senátorkou, tak že jí za-
nikl poslanecký mandát. Dále Sně-
movna přijala usnesení o podpoře
pro tiepidemických opatření a bez
ohle du na politické rozdíly vyzvala ob-
čany k jejich dodržování. 

Po schválení programu schůze vy-

stoupil s projevem ministr zdravotnic-
tví Roman Prymula. Vyjádřil obavy
z pokračujícího nárůstu nakažených
osob a možného nedostatku nemoc-
ničních lůžek a zdravotnického perso-
nálu. Naznačil, že zvažuje zavedení
přís nějších opatření, k čemuž pak ve
středu skutečně došlo. Po projevu však
nečekal na žádné otázky a ze Sně mov -
ny kvůli pracovním povinnostem ode-
šel, na což někteří poslanci ve svých
dalších projevech negativně reagovali.
Sněmovna o situaci a mož ných opatře-
ních dále debatovala, mimo jiné navrh-
la vládě zřídit speciální webové stránky
pro komunikaci s veřejností. 

Sněmovna odsouhlasila prodlouže-
ní ošetřovného na celou dobu uzavře-
ní škol a jeho zvýšení z 60 na 70 %
denního vyměřovacího základu. Dále
schválila státní příspěvek 500 korun
denně pro podnikatele. Pro pořadate-
le zrušených kulturních akcí byla za-
vedena tzv. ochranná doba až do kon-
ce října 2022. Do tohoto data budou

moci odložit vrácení uhrazeného
vstupného, nebo vydat poukaz na ná-
hradní akci. Posledním přijatým záko-
nem je zavedení paušální daně pro
podnikatele s ročním příjmem do mi-
lionu korun.

Téměř jednomyslně schválila Sně-
movna odklad elektronické evidence
tržeb o 2 roky. Bude se týkat jak oborů,
pro které už byla zavedena, tak i těch,
které tržby dosud evidovat nemusely.
Poslanci také projednávali poměrně
kontroverzní jednorázový příspěvek
5000 korun pro seniory, tzv. rouškov-
né. Tento zákon byl posunut do třetího
čtení. Zároveň schválili i po změňovací
návrh, který umožní zákon projednat
ve zkrácené sedmidenní lhůtě. 

Další schůze Sněmovny proběhne
26. října až 1. listopadu, očekává se
především debata o návrhu státního
rozpočtu na příští rok. Sněmovna bu-
de i nadále jednat ve stavu legislativní
nouze, který má trvat až do konce lis-
topadu. ANNA JINDRáKOVá

V Den vzniku samostatného Českoslo-
venska 28. října předává prezident re-
publiky státní vyznamenání. S tím je
spojen slavnostní ceremoniál a recep-
ce. Přesto že bylo vyhlášeno omezení
volného pohybu, prezident Miloš Ze-
man na uskutečnění trval. Že může být
akce nebezpečná a nevhodná, vysvět-
lovali prezidentovi různí politici, včet-
ně Andreje Babiše, Lubomíra Zaorálka
a Romana Prymuly. Dvacátého třetího
října kancléř prezidenta Vladimír My-
nář oznámil: „Na základě doporučení
ministra zdravotnictví profesora Pry-
muly se pan prezident rozhodl, že ce-
remoniál bude odsunut a bude se ko-
nat 28. října v příštím roce.“ Prezident
ocenění vybraným osobám udělí, je-
jich jména se 28. října ve 20:00 hodin
objeví na stránkách Pražského hradu.
Z plánovaných akcí proběhne pouze
slavnostní výměna hradních stráží ve
12 hodin. Zazní také stát ní hymna. Ve-
čer bude nádvoří Hra du nasvíceno čer-
veno-modro-bíle. ReD

Společná koalice Pirátů a hnutí
STAN by v následujících parlament-
ních volbách mohla získat až 30 %
hlasů. Data uvádí analýza z minulé-
ho čtvrtka, 15. října, kterou na Pi-
rátském fóru zveřejnil předseda
strany, Ivan Bartoš. Mezi Piráty se
nyní otevírá diskuze, zda spoluprá-
ci podpořit či nikoliv. Jasno by mělo
být za čtrnáct dní.

Celostátní výbor Starostů a nezávis-
lých schválil vyjednávání o koalici již
na začátku října. Nyní tedy záleží na
pirátské základně, zda do sněmovních
voleb v roce 2021 strany půjdou jako
partneři. Členové Pirátské strany se
budou moci vyjádřit začátkem listopa-

du a jejich hlasování ovlivní podobu
příštích voleb.  Nová koalice by totiž
podle zveřejněné analýzy mohla ob-
držet necelou třetinu hlasů oprávně-
ných voličů, čímž by se stala jasným
konkurentem současné vládní strany
ANO.

Podle průzkumu, který Pirátská
strana zadala agentuře Behavio, by dr-
tivá většina voličů Pirátů i STAN spo-
jení uvítala. Dokument taktéž zmiňu-
je, že programově se obě strany odli-
šují minimálně. Analytici našli shodu
ve 103 tématech ze 126. Tření mezi
stranami by ale mohla způsobit nízká
transparentnost hnutí STAN a jejich
konzervativní postoje (př. v otázce

LGBT práv nebo digitalizace), dodává
dále analýza. Někteří členové hnutí
STAN jsou pro Piráty kontroverzní
a s nimi by odmítli vytvořit jednu kan-
didátku.

Dokument vymezuje, že v případě
výhry by pozici předsedy vlády získal
Ivan Bartoš, lídr Pirátů. Vít Rakušan,
který vede Starosty a nezávislé, by se
stal místopředsedou.

Koalice se stranám vyplatila během
letošních krajských voleb, kdy vytvo-
řily společnou kandidátskou listinu
v Olomouckém kraji. Po sečtení hlasů
skončili druzí a nakonec se budou po-
dílet na vedení kraje.

ADéLA ČeRNá

Ve sněmovně bylo rušno
Poslanci projednali i příspěvky podnikatelům, rouškovné a odklad EEt

Piráti zvažují koalici se staN, rozhodnou v listopadu 

Nová silná opatření! Praha si nevedla
dobře, má další nárůst nemocných.
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Klienti Armády spásy prožijí těžkou zimu. Foto archiv

Přípravy Armády spásy na zimu: karanténní budovy ale schází
Se zhoršujícím se počasím Armáda
spásy každoročně zvyšuje kapacity
a rozšiřuje služby, aby lidem bez do-
mova pomohla přečkat kritické ob-
dobí. Letos je však situace kvůli epi-
demii Covid-19 mimořádná. Podle
slov Jana Františka Krupy, národní-
ho ředitele sociálních služeb orga-
nizace, se Armáda spásy o abnor-
mální počet klientů dokáže posta-
rat, „velmi palčivým problémem“
ale zůstává absence karanténních
budov.

Zvýšený zájem o služby
V České republice je podle odhadů Ar-
mády spásy 30 až 70 tisíc lidí bez do-
mova. Samotná Armáda spásy, která
je jedním z největších tuzemských po-
skytovatelů sociálních služeb, se den-
ně stará o zhruba 3000 z nich. Během
první vlny epidemie Covid-19 zájem
o její služby rapidně stoupl. „Začali
k nám přicházet i lidé, kteří v důsled-
ku koronavirové krize ztratili práci
a byli na ubytovně zaměstnavatele.
Ten jim pak řekl, že pokud nepracují,
musí z ubytovny odejít,“ uvedl Tomáš
Hruška, ředitel Centra sociálních slu-
žeb Armády spásy v ostravě. Zvýšený
zájem, místy až dvojnásobný, se týkal
nejenom materiální pomoci, kterou
představují například potraviny nebo

Orionidy budou vidět
do začátku listopadu
Meteorický roj Orionidy doplnil dal-
ší speciální astronomický úkazy pro
rok 2020

Z noci 20. října na středu 21. října
vrcholil meteorický rok Orionidy. Jde
o částečky ulomené ze slavné Haylleyovy
komety, která se k nám vrací každých 74
let, a obvykle je jich vidět v průměru dva-
cet během hodiny. Kdo je ale nestihl nebo
neviděl kvůli ztížené viditelnosti, v men-
ším počtu budou na obloze až do začát-
ku listopadu. Astronomové ale doporu-
čují vyjet mimo osídlené oblasti, ideálně
do hor. Pokud budou mít pozorovatelé
štěs tí, tak by mohli z roje vidět i tzv. bo-
lid, jenž je jasnějším meteorem, který
může ozářit i zemi. Společně s nimi je ří-
jen zajímavý ještě jedním speciálním
úkazem, kterým je mnohem viditelnější
Mars. Ten je teď k naší planetě Zemi nej-
blíže na příštích patnáct let. Okolo rána
je ale jasnější než obvykle i Venuše.

Celý rok 2020 je speciální na pozoro-
vání oblohy. V květnu proběhlo zatmění
Měsíce, pouze v úzkém pásu nad Čínou,
Nepálem nebo Arabským poloostrovem
bylo v červnu jedno z nejhlubších zatmě-
ní Slunce v tomto století. Také překva-
pila jasně viditelná a blízká kometa
Neo wise. Rovnou dva její snímky čes -
kých autorů NASA vybrala jako foto-
grafie dne. MAxMiliáN NOVý

Od rozhodnutí vlády Bohuslava So-
botky z 19. října 2015 o prolomení
limitů těžby hnědého uhlí na lomu
Bílina uplynulo pět let. Za limity se
v lomu dosud těžit nezačalo. 

Zásoby hnědého uhlí, které je mož-
né vytěžit, v České republice ubývají.
Podle statistických údajů České geolo-
gické služby činily v roce 2015 vytěži-
telné zásoby 749 milionů tun, ke kon -
ci loňského roku to bylo kolem 613
milionů tun. To je však jen zlomek cel-
kových zásob. dominantní část se do-
sud nachází za limity, a v sou časné do-
bě tak nemohou být využity. 

Těžba uhlí každoročně klesá. Na
postupný útlum těžby se připravuje
vláda České republiky, těžební společ-
nosti i energetický průmysl.

Takzvaná uhelná komise se sešla
v úterý 20. října, aby prodiskutovala
možné scénáře ukončení těžby uhlí.
Konkrétní datum konce má být stano-
veno do letošního prosince.

Co znamenají limity těžby
Územní ekologické limity těžby hně-
dého uhlí v severních Čechách udávají
závazné linie území, které nesmí těž-
ba překročit. 

Hlavním důvodem jejich stanovení
byla ochrana životního prostředí

a krajiny v severních Čechách. Vláda
Petra Pitharta návrh závazných linií
omezení těžby v této oblasti schválila
v usnesení ze dne 30. října 1991. Kro-
mě zmíněného lomu Bílina se omeze-
ní těžby týkalo několika dalších. Nej-
významnějším z nich byl lom Česko-
slovenské armády, ve kterém za stano-
venými limity jsou zásoby větší než
700 milionů tun. To se podle údajů
Čes ké geologické služby rovná při-
bližně 80 % celkového objemu zásob
za limity všech lomů. Největší ložisko
ve střední Evropě s vysoce kvalitním
hnědým uhlím se však opětovnému
roz šíření těžby v roce 2015 vyhnulo. 

Již od stanovení linií v severočeské
uhelné pánvi padaly návrhy na jejich
překročení. První významnou diskusi
o prolomení limitů otevřel Český báň-
ský úřad již v roce 1998. V následují-
cích patnácti letech se na stejné téma
diskutovalo ještě několikrát-za vlády
Vladimíra Špidly, následovně vlády Ji-
řího Paroubka a za dočasného kabine-
tu Jiřího rusnoka v roce 2013.

Prolomení územních limitů v roce
2015
Hlavním důvodem byla obava, že při
zachování limitů by zásoby uhlí lomu
Bílina nevydržely dostatečně dlouho.

Hnědé uhlí totiž dodnes má největší
podíl na výrobě energie. Spolu s jader-
nými elektrárnami tvoří významné su-
rovinové zdroje, pro jejichž nahrazení
je třeba výrazně zvýšit podíl obnovi-
telných zdrojů. 

usnesení vlády z roku 2015 prolo-
milo předešlou hranici územních eko-
logických limitů a posunulo ji do vzdá-
lenosti 500 metrů od zastavěného
území obce Mariánské radčice. Pod-
mínkou pro tento čin bylo primární
směřování hnědého uhlí do tepláren.
Těžební společnost, jejímž majitelem
je ČEZ a která lom Bílina vlastní, plá-
nuje za limit vytěžit téměř 120 milio -
nů tun uhlí.

těžební společnosti a odbory za-
stávaly prolomení limitů, pro za-
chování byly obce v okolí lomů
a enviromentální organizace
Kromě již zmíněného strachu z nedo-
statku významného zdroje energie
mělo omezování těžby další důvody.
Nespokojenost se stanovenými limity
projevovali také zaměstnanci těžeb-
ních firem, zejména horníci. 

rozšíření původního plánu těžby
naopak dodnes znepokojuje obce
v severních Čechách, které jsou v blíz-
kosti lomů. Již v průběhu 20. století

zlikvidovalo rozšiřování dolů velké
množství obydlí. Proti prolomení limi-
tů se staví například Horní Jiřetín ne-
bo litvínov.

Také enviromentální organizace,
zejména Greenpeace a Hnutí duHA,
poukazují na dopad těžby a tepelných
elektráren na životní prostředí. 

Datum plánovaného konce využí-
vání uhlí dosud není pevně stano-
vené
Takzvaná uhelná komise, která byla
zřízena v červenci roku 2019 jako po-
radní orgán vlády, se během úterního
jednání na postupu útlumu těžby uhlí
nedohodla. Cílem komise je poskyto-
vat vládě výstupy, které mají určit bu-
doucí potřebu hnědého uhlí a mož-
nosti využití jiných zdrojů. Na jejím
pátém zasedání, které se konalo
5. čer v na, představila šest scénářů
možného útlumu těžby. Později byly
zúženy pouze na tři; ukončení využí-
vání uhlí v roce 2033, 2038 a 2043.
S těmito daty pracovala komise i na
posledním jednání. Ačkoliv některé
ekologické organizace navržené ter-
míny považují za pozdní, nejpravdě-
podobnější se pro konec využívání
 uhlí zdá rok 2038.

MAGdAléNA NETíKoVá

Na začátku října vydala ekologická
organizace Arnika žebříček největ-
ších znečišťovatelů za rok 2019.
Ukázal snížení většiny sledovaných
látek znečišťujících prostředí. Mno-
honásobný nárůst emisí ale vykazu-
je životně nebezpečná rtuť.

Spalování uhlí vypouští do ekosys-
tému nebezpečné množství rtuti. Z to-
ho důvodu se na vrcholu žebříčku ob-
jevily uhelné elektrárny. Chvaletice se
umístily jako první, za nimi potom Po-
čerady a Prunéřov. 

Světová zdravotnická organizace
identifikovala rtuť jako jednu z deseti
látek významně ohrožujících lidské
zdraví. Je toxická i pro zvířata a může
zůstat v životním prostředí po tisíce

let. Proto na ni Evropská unie zavede
od roku 2021 emisní limity. Aby elekt-
rárny nemusely tyto limity dodržovat,
žádají vládu o výjimky. Největší pro-
ducent rtuti, Elektrárna Chvaletice,
zatím jako první a jediná dostala od
vlády tuto výjimku 8. září 2020.

nepřesné měření a jeho křivdy 
Jindřich Petrlík, vedoucího programu
Toxické látky a odpady, poukázal na
nebezpečí udělování výjimek na rtuť.
„Elektrárny možná vypouštěly rtuti ví-
ce, než hlásily, a tím, že nyní žádají
o výjimky pro emisní limity na rtuť, se
musí podívat i znovu na to, jak rtuť vy-
kazují, a došlo tedy k navýšení vyka-
zovaných emisí,“ uvedl ve čtvrtek

15.10 během tiskové konference k vy-
hlášení žebříčku největších znečišťo-
vatelů za rok 2019. Problém vězí v mě-
ření hladin rtuti, která se dělají jen jed-
nou ročně. Spolehlivost měření má
proto rezervy.

Na tuto skutečnost se odvolal vlast-
ník elektrárny Chvaletice Sev.En EC
přes svého mediálního zástupce Petra
duška. Jeho reakce se objevila v člán-
ku na idnes. Tvrdí, že měření je ne-
průkazné a snahy skupiny Sev.En EC
o ekologizaci maximální. Tento argu-
ment se dá i jednoduše obrátit. Jedno-
rázové měření jde ve prospěch uhel-
ných elektráren, protože si díky jeho
nepřesnosti mohou uměle snížit emi-
se rtuti i jiných látek. občanskoprávní

organizace Frank Bond  letos v září
zjistila, že elektrárny to dělají díky žá-
dostem o výjimky. „V žádostech o ně
sami přiznávají, že emise už nějakou
dobu měří kontinuálně, že tedy vědí,
že jsou ve skutečnosti vyšší, než kolik
uváděli několik posledních let, a že
právě proto teď potřebují výjimku,“
řekla členka Frank Bond laura otýp-
ková pro Aktuálně.cz. Evropská unie
se limity na emise rtuti snaží zlepšit
kvalitu života Evropanů. Jejich obchá-
zením jde Česká republika proti těm-
to snahám.

Rtuť, skleníkové plyny a ohrožení
reprodukčních orgánů 
Stejná trojice elektráren, které kralo-

valy žebříčku o produkci rtuti, se také
zasadila o vypuštění největšího množ-
ství skleníkových plynů. Elektrárna
Chvaletice se jinak objevila i na třetím
místě ve vypouštění látek ohrožující
reprodukci. První místo zaujala Valaš-
ská dEZA, výrobna chemikálií a elekt-
rárna.

Žebříček největších znečišťovatelů
ukazuje, kdo obyvatelům zhoršuje
kvalitu života. Teď, když už je známý
viník, měl by nést zodpovědnost za ni-
čení našeho zdraví i přírody. Místo to-
ho žebříček přehlížíme a elektrárnám
udělujeme výjimky.  

Je čas na změnu k lepšímu, pro
všechny živé bytosti i planetu, na kte-
ré žijeme. IlIKE KuMSoVá

hygienické prostředky, ale také ubyto-
vacích služeb. Podobný, ne-li větší, ná-
růst zažívá Armáda spásy i nyní.

Riziko přenosu nemoci je vysoké
dostatek kapacit však vzhledem

k epi demii není hlavní starostí. „do-
kážeme se o naše klienty postarat. Po-
kud by ale došlo k nákaze Covid-19, je
zde vysoké riziko přenosu nemoci me-
zi další osoby bez domova, jelikož je
v noclehárnách a azylových domech

nedokážeme izolovat. V tu chvíli je
nutné mít k dispozici karanténní bu-
dovy. Pokud by se stát, potažmo měs-
ta, nedokázala postarat o vznik karan-
ténních zařízení pro lidi z ulice, museli
by to udělat poskytovatelé sociálních

služeb – ovšem na úkor stávajících
kapacit a s vysokou mírou rizika pře-
nosu nemoci na další, často zdravotně
znevýhodněné osoby,“ uvedl ředitel
sociálních služeb Krupa. Navzdory
opakovaným žádostem ze stran nezis -
kových organizací, sílící druhé vlně
epidemie a označení lidí bez domova
za rizikovou skupinu Státním zdra-
votním ústavem problém dosud není
vyřešen. Na jaře nechala řada měst
postavit pro lidi bez domova karan-
ténní stany. Toto případné „nouzové
řešení“ ale považuje Jan František
Krupa vzhledem ke snižujícím se tep-
lotám i faktu, že se často jedná o ne-
mocné lidi, za nevhodné.

Zima nepočká
Navzdory tristní epidemiologické si-
tuaci se Armáda spásy musí vyrovnat
s kritickým zimním obdobím. Pokud
teploty klesnou pod bod mrazu, bude
provozovat denní centra i noclehárny,
kam se lidé bez domova mohou uchý-
lit. Na začátku listopadu zároveň
spustí projekt Nocleženka, v rámci
kterého mohou lidé zakoupit pouka-
zy v hodnotě 100 Kč. Jeden poukaz
uhradí nocleh i základní potřeby člo-
věku bez domova. V loňské sezóně
tak poskytla Armáda spásy přes 21 ti-
síc noclehů. AdélA HoráKoVá

Využití uhlí se v České republice postupně omezí

Snižování emisí? S výjimkami jdou i zvýšit K o m e n tá ř
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Vladimir 518 – talentovaný všeuměl a rebel Foto archiv

Výstava Pád od Vladimíra 518 se zatím odkládá

Výstava Sustainable Prague, která
se měla konat v termínu od 17. do
31. října 2020 ve výstavní síni Má-
nes na Masarykově nábřeží, byla
zrušena. Odkaz expozice je přesto
v dnešní společnosti přítomen. Vý-
stava měla za cíl poukázat na pro-
jekty, které do hlavního města vná-
šejí více zelených ploch, zelené ar-
chitektury a podpořit zachování
přírodních zdrojů v Praze.

Nezbytnost udělat z metropole ze-
lenější místo  je jejím obyvatelům zná-
ma už delší dobu. Praha se jako velko-
město pravidelně rozrůstá. To, co bylo
v minulosti cílem, rozvoj průmyslu
a obchodu, představuje v dnešní době
překážku. Tento fakt čím dál víc zatě-
žuje životní prostředí a komplikuje ře-
šení situace. Opatření, ktera byla v mi-
nulosti přijatá, byla častokrát pro část
obyvatelstva omezující. Výstava Sus-
tainable Prague měla představit jed-
noduchá řešení, která by byla přijatel-
ná pro všechny a nikoho by neomezo-
vala. Chtěla vnést více přirody do živo-
ta Prahy. Přinést detailní údaje napří-
klad o čistotě vzduchu, kvalitě vy-
pouštěné vody a o práci místních čis-
tiček. expozice měla  podrobně mapo-
vat zeleň, vodní plochy a poukazovat
na projekty, které do Prahy vnášejí ví-
ce zelených ploch a zelené architektu-

ry. Motivaci čerpala z některých nápa-
dů, které již vznikly v jiných světových
metropolích. Měla ukázat například
práci studia Framlab, které mimo jiné
navrhlo pro New York systém buněk
Homed pro lidi bez domova, který by
nezabíral další městský prostor.

Lidé žijící v hlavním městě, které
denně oklopuje dav, tramvaje i auta,
mohou ocenit chvíle strávené ve spo-
lečnosti stromů a zeleně. Parky a pří-
roda tak dokážou být místem, kde je
možné zapomenout na velkoměsto.
Zelené plochy však nejsou jen prosto-

rem pro relaxaci a odpočinek, jsou ta-
ké schopné čistit ovzduší, zachytávat
prach a udržovat vlhkost. Je nutné
poukázat na fakt, že nejen velké pro-
jekty dokáží změnit životní prostředí
v našich městech k lepšímu.  i jednot-
livec může kvalitě okolí prospět. Vý-

stava chtěla poukázat na konkrétní ře-
šení, která by mohla být součástí živo-
ta obyvatel Prahy. Jejím cílem nebylo
prezentovat teorie o zlepšování život-
ního prostředí, ale ukázat  konkrétní
opatření, která umožní Pražanům cí-
tit se lépe. RiCHARD STeiNDL

Od 20. října 2020 měla v pražské
DSC gallery proběhnout výstava
Pád. Jejím autorem nebyl nikdo jiný
než všestranný umělec Vladimír
518. Vzhledem k současným epide-
miologickým opatřením museli or-
ganizátoři začátek výstavy proza-
tím odložit. Její začátek lze očeká-
vat až při zlepšení současného sta-
vu, nejdříve v prosinci.

Vladimír 518, vlastním jménem Vla-
dimír Brož, se narodil 8. srpna 1978
v Hostivici u Prahy. Do povědomí ve-
řejnosti se zapsal zejména jako zaklá-
dající člen hudebního uskupení Pen-
neři strýčka homeboye, známého pod
zkratkou PSH. Toto uskupení vzniklo
v roce 1993 a stalo se jedním z prvních
tvůrců českého rappu. Kromě Vladi-
míra 518 jsou současnými členy rap-
per Michal Opletal, známý jako Orion
a DJ Mike Trafik, vlastním jménem
Michal Řepka. Mezi nejznámější des -
ky PSH patří „Peneřina těžká dřina“
a „Repertoár“. 

Vladimír 518 se taktéž věnoval só-
lové tvorbě. V roce 2008 vyšla jeho
des ka „Gorilla vs. architekt“ a velký
úspěch měla deska „idiot“, kterou vy-
dal Vladimír v roce 2013. Z této desky
pochází jeho pravděpodobně nejzná-
mější skladba „Planeta Praha“, kterou
nahrál společně s Martinem Svátkem.

umělcovo portfolio však nezahrnu-

je zdaleka jen rapp. Již ve svých osm-
nácti letech se rozhodl, že odejde žít
do squatu na pražské Ladronce. Tady
strávil několik let života. Během toho-
to období se poprvé dostal k tvorbě
graffiti, jehož problematikou se zabý-
vá doposud a platí za jednoho z nejvý-
znamnějších komentátorů tohoto
dru hu umění v České republice. Zku-
šenosti z nevšedního života se také
projevují v knize Kmeny z roku 2011,
ve které se Vladimír věnuje mapování
českých subkultur. 

V roce 2006 spoluzakládal hip ho-
pové vydavatelství BiggBoss, které
 patří mezi nejúspěšnější ve svém žán -
ru. Působí také jako ilustrátor a spo-
lečně s Davidem Böhmem, Jiřím Fran-
tou a Jaroslavem Plachým kreslí a vy-
dává nezávislé komiksové noviny
KiX. Je spojen s experimentální diva-
delní sku pinou TOW, kde působí jako
autor scénografií. Je spoluautorem
představení Noční můra (2004), Tu-
ring Machine (2006) a Teorie (2008).

Plánovaná výstava pod názvem Pád
měla za cíl ukázat napětí mezi lidskou
animalitou a společenskou tendencí
k vytváření systému. Bohužel galerie
musela projekt zrušit. Po zlepšení si-
tuace se však fanoušci této nekon-
venční osobnosti určitě dočkají.

VOJTěCH DONáT

Letos ve čtvrtek 15. října přinesla akce
s názvem „Velký knižní čtvrtek“ výběr
šestnácti nových titulů pro to nejlepší
podzimní čtení. V tento jeden den si
čtenáři mohli tituly zakoupit v knih-
kupectvích po celé České republice se
slevou dvacet procent. S tímto nápa-
dem přišla knižní distribuce Kosmas,
která to poprvé zorganizovala v roce
2011. inspiraci našla v britském „su-
per Thursday“. Osobně si myslím, že
je to dobrý nápad. V současné době
každý rok vychází tisíce titulů. Je ne-
možné sledovat všechny, orientovat se
v nich, zjišťovat si jejich obsahy a roz-
hodnout se pro ty, které mě zajímají.
Mnoho čtenářů spíše sáhne po kni-
hách, které se již osvědčily, někdo jim
je doporučil, nebo se jedná o klasiku.
Nová díla tak často upadají v zapo -

mnění ihned po vydání. Společnost
Kosmas vytváří průřez nových titulů,
které mají vyjít, a představuje je publi-
ku. Vybírá z mnoha žánrů a myslí jak
na děti, tak na dospělé. Autoři jsou
čeští i zahraniční. Nabídka samozřej-
mě nemůže být dokonalá. Přeci jenom
knihy volí pouze lidé, se svým subjek-
tivním názorem, takže se mnoho titu-
lů, které by někoho zaujali, na seznam
nedostane. Zvolit pouze šestnáct děl
je náročný úkol. Alespoň však je publi-
ku doporučena nová četba, o které by
se normálně možná nikdy nedozvědě-
li. Velký knižní čtvrtek představuje
šanci dozvědět se o “novorozencích“
literatury, a navíc je jemnější k peně-
žence díky dvaceti procentní slevě na
koupi.   

SiMONA MATúŠOVá

Pražský Designblok byl i navzdory ne-
příznivé epidemiologické situaci za-
hájen. Již dvaadvacátý ročník festivalu
zaměřeného na design a módu začal
ve středu 7. října a byl pro návštěvní-
ky přístupný až do konce týdne. Pří-
chozí si mohli během této doby pro-
hlédnout tvorbu více než dvou stovek
českých, ale i vybraných zahraničních
designérů. Zastřešujícím tématem ce-
lého festivalu byla Vášeň. Centrem ak-
ce byl prostor bývalého kláštera sv.
Gabriela v Praze 5 Gabriel Loci a Mu-
saion v Letohrádku Kinských.

Většina kulturních akcí neprobíhá
letos obvyklým způsobem a ani De-
signblok nebyl výjimkou. Kvůli pan-
demii způsobené coronavirem museli
organizátoři prostory výstav výrazně
přizpůsobit stávajícím hygienickým
nařízením. „Prostory budou rozděle-
ny tak, aby v jednotlivých výstavních
sálech ani v jiných prostorech nebylo
v jednom okamžiku více než 10 osob,
toto platí také pro návštěvníky čekají-

cí na vstup do výstavních sálů. Opatře-
ní jako roušky, rozestupy, zákaz shlu-
kování, dezinfekce atd. budou samo-
zřejmě také dodržena, na což bude po
celou dobu výstavy dohlížet tým na-
šich spolupracovníků…,“ upřesnila
ředitelka Designbloku Jana Zielinski.
Vstupenky byly letos prodávány na
určité časové bloky, aby nedocházelo
k hromadění lidí před prostory výsta-
vy. Všechen doprovodný festivalový
program, který by se dal označit za
hromadnou akci, však musel být zru-
šen. Pro veřejnost to znamenalo, že
přednášky, workshopy, módní pře-
hlídky, a dokonce ani zahajovací cere-
moniál se letos nekonaly. 

Tým organizátorů však vůbec popr-
vé zvolil distanční alternativu – vý-
stavní program je nyní možné zhléd-
nout i on-line. Díky 3D scanům si mo-
hou zájemci virtuálně prohlížet expo-
zice vystavené v prostoru Gabriel Loci
až do konce října.

LuCie ŠPeTOVá

Zelenější Praha, lepší místo pro život

Šestnáct šťastných 

New York: systém studia Framlab. Foto archiv

Designblok letos probíhá za ztížených podmínek. Foto archiv

Designová Vášeň nepodlehla
coronaviru (alespoň částečně)
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Policejní razie v sídle FAČR
Z ovlivňování zápasů bylo obviněno 20 lidí

FLEŠ
Do čísla přispěli: 
Lukáš Barták, Adéla Černá, Vojtěch Donát, Adéla Horáková, Kateřina Hrubá, Anna Jindráková, Ilike Kumsová,
 Simona Matúšová, Magdaléna Netíková, Maxmilián Nový, Vendelín Schierreich, Richard Steindl, Lucie Špetová
Laskavě lámal mgr. Jaroslav Slanec

Před sedmdesáti lety vyvrcholil vy-
konstruovaný proces s ledními ho-
kejisty. Mistři světa z let 1947
a 1949 byli obviněni ze špionáže
a velezrady, a následně odsouzeni
k několika letům tvrdého žaláře
v pracovním lágru v Jáchymově.
Celkem v soudní síni zaznělo dva-
náct trestů, čítajících dohromady
77 let a osm měsíců odnětí svobody.  

Po skončení druhé světové války se
zrodila první zlatá generace českoslo-
venského (resp. českého) hokeje. Tým
poskládaný okolo hvězdných jmen ja-
ko byli Bohumil Modrý, Vladimír Zá-
brodský, Stanislav Konopásek nebo
Jaroslav Drobný, zvítězil na prvním
poválečném mistrovství světa v roce
1947, konaném v areálu na pražské
Štvanici. O rok později pak z pátých
Zimních her (pozn. autorky – MS se
v roce, kdy probíhaly Hry, nekonalo.
Výsledek ze ZOH byl proto započítá-
ván i jako výsledek z MS.) dovezl
stříbrné medaile a v následujícím roce
opět opanoval světový šampionát. 

V roce 1950 tak reprezentační muž-
stvo mělo možnost bojovat o obhajo-
bu titulu. Na mistrovství, konané
v Londýně, však z vůle komunistické

vlády neodcestovalo. Týden před plá-
novaným odletem se totiž z londýn-
ského MS v krasobruslení nevrátila le-
gendární ája Vrzáňová. Vedení státu
se proto bálo, že se nevrátí ani slavní
hokejisté. Proto v den odletu začal vy-
konstruovaný proces s prvními mistry
světa v ledním hokeji s oficiálním ná-
zvem Causa Modrý a spol. Nutno po-
dotknout, že historikové nevylučují
ani možnost, že celý proces řídila
Mos kva. Sovětské mužstvo se totiž
poprvé MS zúčastnilo v roce 1954
a od té doby kralovalo světovému ho-
keji (pozn. autorky – mezi lety 1954
a 1960 získali dvě zlaté a čtyři stříbrné
medaile). Stalo se tak propagandistic-
kým trumfem. Československý tým
tak pro něj představoval nechtěnou
konkurenci.

Zrušený let a následující osudné
dny
Po týdenním reprezentačním kempu
měli hokejisté 11. března v 11:45 od-
letět společně do Londýna.  Časně rá-
no vyrazili na letiště, kde se odbavili,
a veškerá zavazadla byla proclena. Nic
nenasvědčovalo tomu, že by hokejisté
neměli odcestovat.  Odlet byl však

z neznámých důvodů posunut. Zhru-
ba po dvou hodinách čekání vedení
výpravy oznámilo hráčům důvod,
proč nemohou z republiky odletět.
Smyšlenou příčinou v oficiálním pro-
hlášení KSČ bylo nepřístojné chování
britského konzulátu, který údajně od-
mítl vydat víza reportérům Procház-
kovi a Lauferovi. Hráči se proto vrátili
zpět do města, kde měli v Tyršově do-
mě počkat na finální rozhodnutí. To
padlo o dva dny později: Českosloven-
sko se mistrovství nezúčastní.  

Zhrzení  a dotčení hokejisté se pro-
to v podvečer 13. března sešli ve své
oblíbené hospodě U Herclíků (pozn.
autorky – známá i jako Zlatá hospůd-
ka). V hospodě však nebyli sami. Mezi
dalšími zákazníky seděli v civilu oble-
čení členové StB, kteří vše pečlivě za-
znamenávali. V průběhu večera hráči
zaslechli hlášení rozhlasu oznamující
jejich neúčast na MS. Ten ji vysvětlo-
val jako odvetu za „nepřátelské cho-
vání ze strany západních nepřátel-
ských zemí“. Reportérova formulace
hráče pod vlivem nepříjemné situace
(i alkoholu) velmi rozčílila a začala pa-
dat ostrá slova na účet komunistické-
ho vedení. Když se ani po desítkách

Stejně jako ten zářijový, ani říjnový
sraz české reprezentace se neobešel
bez komplikací. Tentokrát sice ne-
bylo třeba skládat náhradní tým,
který v září odehrál zápas se Skot-
skem a smolně prohrál 1:2. Ale pro -
blémová situace v Česku, kde se kaž-
dý den zvyšuje počet nakažených vy-
sokým tempem a země se pomalu
čím dál více uzavírá, se musela pro-
mítnout i do národního týmu. 

Po velmi dlouhé době nabídla repre-
zentační přestávka 3 zápasy našeho
národního týmu, jen jsme ale netušili,
jaké potíže to způsobí. Na Kypr z pů-
vodní nominace kvůli zraněním neod-
cestovali Schick, Krmenčík a Kolář.
Pavlenka, který by po návratu ze srazu
musel v Brémách do karantény, se na-
konec k mužstvu také nepřipojil. Do-
nominováni byli Ondrášek, Koubek
a Nguyen. Tedy, tak tomu bylo do od-
poledních testů, kdy Ondrášek, spolu
se spoluhráči Kalvachem s Kopicem
musel sraz opustit kvůli pozitivnímu
výsledku jednoho z hráčů FC Viktoria
Plzeň. Tým  doplnil  slávista Holeš a re-
prezentace mohla odletět na Kypr.

Přátelské utkání s kyperskou repre-
zentací svěřenci Jaroslava Šilhavého
zvládli, zvítězili góly Holeše a Daridy
2:1 a připravovali se k odletu do Izrae -
le k utkání Ligy národů. Problémy se
však našim reprezentantům nevyhnu-
ly ani tentokrát. Testy před odletem do
jinak naprosto uzavřeného židovského
státu odhalily 3 pozitivní hráče, 16 tes-
tů bylo neprůkazných. K týmu se na-
konec nepřipojili Nguyen, Novák, Ba-
rák, Dočkal a Hložek. Tři měli pozitivní
test, jeden neprůkazný a jeden neod-
cestoval kvůli malé kapacitě letadla.

Zápas dopadl pro naše barvy vítěz-
ně, po vlastní brance Marciana a gólu
Matěje Vydry jsme vyhráli 2:1, za do-
mácí se trefil Zahavi. I přes výrazný
tlak ze začátku utkání se nakonec Češi
museli bát o vítězství, tři body zachrá-

nila chvíli před koncem branková kon-
strukce. 

Následně nás čekal zápas proti lí-
drovi skupiny, Skotsku. Kvůli pozitiv-
nímu testu s mužstvem neodcestoval
trenér Šilhavý, k týmu se naopak
v Glas gow připojila čtveřice hráčů: Ma-
linský, Sáček, Poznar a Rabušic. Zápas
našim reprezentantům nevyšel. Neda-
řilo se v rozehrávce, po chybě Provoda
jsme od šes té minuty prohrávali, trefil
se Fraser. Češi si mnoho šancí nevy-
tvořili, a pokud ano, nenaložili s nimi
dobře. Za největší se dá označit z ma-
lého vápna přestřelená branka Tomá-
še Součka. Domácí si zápas zkušeně
pohlídali, zvítězili 1:0 a postup už není
v našich rukou. Nebyl to však výkon,
co se druhý den nejvíce řešilo.

Skotská reprezentace aktivně pod-
poruje hnutí Black Lives Matter, a tak
požádali i naše hráče, aby na jeho pod-
poru před zápasem poklekli na jedno
koleno. To vyvolalo vlnu negativních
ohlasů – od fanoušků i od některých
politiků. Například Jan Tesař (Trikoló-
ra) na Facebook napsal: „Česká fotba-
lová reprezentace ve žlutozelených
dre sech pokleká a vyjadřuje podporu
rasistickému hnutí, které tvrdí, že na
životech černochů závisí víc než na ži-
votech ostatních lidí. Kam jsme se to
dostali? Na všech životech lidí záleží
stejně. Žádný vlastní názor a rozum,
žádná hrdost? Prostě žlutý nic…“ Od
fanoušků chodili výtky spíše k pravid-
lům UeFA. Ta se snaží fotbal od politi-
ky oddělit, v roce 2017 byla například
připomínka Varšavského povstání cho -
reem potrestána Legia Varšava. UeFA
tehdy argumentovala tím, že veš kerá
politická gesta jsou na stadio nech za-
kázána. Je tedy pokleknutí na jedno
koleno výjimkou? To nyní závisí na
rozhodnutí UeFA, které tento incident
jistě předloží klub, jež bude za politic-
ká gesta potrestán příště. 
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Policejní zásah proběhl v pátek 16.
10. na několika místech republiky.
Zadrženo bylo 19 lidí, jeden člověk
byl od začátku stíhán na svobodě.
Důvodem byla kauza ovlivňování
zápasů především nižších domácích
fotbalových soutěží. Kromě stra-
hovského sídla Fotbalové asociace
ČR zasahovala Národní centrála
proti organizovanému zločinu
i v sídle Plzeňského krajského fot-
balového svazu, jehož předsedou je
Roman Berbr. Právě místopředseda
Fotbalové asociace ČR (FAČR) byl
mezi čtyřmi obviněnými, které po-
licie vzala do vazby, kromě něj to
byl sportovní ředitel Slavoje Vyše-
hrad Roman Rogoz, rozhodčí To-
máš Grimm a bývalý prvoligový
hráč Michal Káník.

„Volby umím.“
Roman Berbr byl vždy kontroverzní
postavou českého fotbalu. Za minulé-
ho režimu byl agentem StB, čímž se
netají. Berbr se nechvalně proslavil již
dotační kauzou v roce 2012. V Pardu-
bickém kraji měly probíhat volby
předsedy místního fotbalového svazu.
Ty vyhrál Michal Blaschke, Berbrův
favorit. Svaz tehdy rozděloval dotace
klubům podle jednoduchého klíče –
kdo podpořil Blaschkeho a kdo ne. Ti
první dostali okolo 1,5 milionu korun,
zbytek nic. 

O rok později se něco podobného
stalo i při volbě předsedy fotbalové
asociace. Proti Miroslavu Peltovi, kte-
rý kvůli korupčním kauzám není ob-
líbený u klubů ani u fanoušků, stála
Markéta Haindlová. Tu podpořili na-
příklad třetiligové celky Převýšov,
Malše Roudné nebo Doubravka. Pár
dní po vyjádření podpory prohrává
Převýšov v Kolíně 0:2, dohrává bez tří
vyloučených hráčů. Zápas tehdy pís -

kal Petr Grimm z Rokycan, spadal te-
dy pod Plzeňský krajský fotbalový
svaz, jehož byl Berbr předsedou. Pro-
to nepřekvapilo, že se předsedou fot-
balové asociace stal Miroslav Pelta.
Tehdy mohl Roman Berbr zopakovat
svůj slavný výrok „Volby umím.“

Šedá eminence za mřížemi
Není to přitom poprvé, co českým fot-
balem otřásla kauza uplácení rozhod-
čích. V roce 2004 byli zadrženi Stani-
slav Hruška a manažer Uherského
Hradiště Jaroslav Hastík. Policie je
zat kla na benzinové pumpě na dálnici
u Vyškova, kde mělo dojít k předání
úplatku. Hlavní tváří největší kauzy
českého fotbalu se však stal Ivan Hor-
ník, tehdejší manažer Viktorie Žižkov. 

Horník, společně se šéfem komise
rozhodčích Milanem Brabcem, ovliv-
ňovali nasazování rozhodčích na jed-
notlivá utkání. Podle policejních od-
poslechů Horník platil rozhodčí nejen
na zápasech žižkovské ,Viktorky‘, ale
i na jiných a dožadoval se výsledku
příznivého pro pražský klub. Je nutné
dodat, že Žižkov tehdy bojoval o udr-
žení v české nejvyšší soutěži. Podle té-
to kauzy vznikla známá divadelní hra
Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse
„Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“
I to dokazuje, jak moc tato kauza za-
sáhla veřejnost.

Nyní je u soudu nová kauza s novou
kontroverzní osobou, ale právě posta-
va Romana Berbra strhává na tento
případ zvláštní pozornost. O ovlivňo-
vání zápasů z jeho strany se mluví
a píše již mnoho let, už jako rozhodčí
údajně manipuloval se zápasy a říkal
si o úplatky. V barážovém zápase o po-
stup do první ligy Jablonce s Bohemi-
ans 1905 si podle Petra Packerta, teh-
dejšího trenéra Klokanů, řekl o úpla-
tek přímo během zápasu. „Když jsme

v roce 1993 hráli baráž o postup do
první ligy s Jabloncem, rozhodčí Berbr
po našem hráči Pavlíkovi před kon-
cem poločasu vzkázal mně a manaže-
ru Lacinovi, že když mu o přestávce
nedáme 150 000 korun, tak nás zaříz-
ne! Nedostal ani korunu – tak si vy-
myslel faul, z něhož domácí vyrovnali
na konečných 1:1,“ řekl tehdy deníku
Právo. 

Osmnáctého října byl Roman Berbr
vzat do vazby a o den později doručil
jeho právník předsedovi FAČR Marti-
nu Malíkovi jeho rezignaci na post
místopředsedy FAČR, jeho pozice ve
Výkonném výboru fotbalové asociace
a plzeňském fotbalovém svazu. Záro-
veň Martin Malík na tiskové konfe-
renci po schůzi Výkonného výboru
FAČR v úterý 19.10. uvedl, že se jedná
o založení speciální policejní jednotky
zabývající se matchfixingem, aby
k něčemu podobnému už v budouc-
nosti nemohlo dojít. Dvacátého října
byla rozpuštěna Komise rozhodčích
v čele s Jozefem Chovancem, bývalým
hráčem Sparty či nizozemského PSV.
O den později pak na své funkce re-
zignovala i Berbrova životní partner-
ka Dagmar Damková. Český fotbal se
dnes otřásá v základech a předseda
Malík slibuje opět nastolit stabilitu.
FAČR například již loni na podzim za-
hájil náborovou kampaň rozhodčích.
„Je to jasný důkaz toho, že jsme neče-
kali, až nám tady něco - lidově řečeno
- bouchne po zadkem. Snažili jsme se
hledat cesty, řešení. Jsem přesvědčen,
že jsme nyní schopni v tom pokračo-
vat,“ řekl předseda FAČR v rozhovoru
pro Deník. Zní to krásně, a jistě po-
dobná ujišťování šla z vedení fotbalo-
vé asociace i před šest nácti lety. Otáz-
kou tedy není, zda dokáže Martin Ma-
lík očistit český fotbal, ale na jak dlou-
ho. LUKáŠ BARTáK

Koronavirem oslabenou reprezentaci
zdolali jen Skotové

Sedmdesát let od zrady a vykonstruovaného procesu s hokejisty
minut situace nezklidnila, rozhodla se
StB zasáhnout. Od vedlejšího stolu
vstali dva její příslušníci, kteří chytli
hráče Roziňáka a Bubníka. V ten mo-
ment se v hospodě začala mela. Něko-
lika hokejistům se povedlo utéct do
dvora a schovat se, ale to ničemu ne-
pomohlo. 

Během necelé hodiny byli všichni
přítomní hráči zatčeni a odvezeni na
vyšetřovnu v Bartolomějské ulici. Za-
nedlouho tam přivezli i brankáře Bo-
humila Modrého, i přesto, že v roce
1949 ukončil reprezentační kariéru
a s týmem v Zlaté hospůdce vůbec ne-
byl. V podobné situaci byl i kapitán
Vladimír Zábrodský – do hospody ne-
přišel. Ten byl ovšem, na rozdíl od
Modrého, z případu, z dosud nejas-
ných příčin, vyjmut. 

Neveřejný soud a celkových 77 let
a osm měsíců vězení
Po noci strávené na stanici v Bartolo-
mějské hráče rozvezli do různých věz-
nic po celé Praze. Tady pokračovala
několikatýdenní série brutálních vý-
slechů a mučení. Proces vyvrcholil sa-
motným soudem 7. října. Jako hlavu
označili brankáře Bohumila Modrého,
jako veřejnosti známou a uctívanou
osobnost, tak aby byl celý monstrpro-
ces co nejúčinnější. Obžalobu hokejis-
té dostali zhruba třicet minut před
jednáním. Podepsali ji tedy, aniž by
měli čas si ji kompletně pročíst. Svěd-
kové byli zamítnuti a jediným „přihlí-
žejícím“ byl Václav Švadlena – komu-

nista a šéfredaktor deníku Rudé prá-
vo.

Celkově soud rozdal deset trestů, čí-
tajících 77 let a osm měsíců. Většinu
obvinili z vlastizrady, špionáže, stýká-
ní se s obyvateli západních zemí či
„zvažování pokusu o překročení stát-
ních hranic“. Roky vězení byly mezi
tváře tohoto případu rozděleny násle-
dovně: Ing. Bohumil Modrý – 15 let,
Augustin Bubník – 14 let, Stanislav
Konopásek – 12 let, Václav Roziňák –
10 let, Vladimír Kobranov – 10 let, Jiří
Jirka – 6 let, Mojmír Ujčík – 3 roky,
Zlatko Červený – 3 roky, Jiří Macelis
– 2 roky, Antonín Španninger – 1 rok,
Přemysl Hajný – 1 rok a Josef Stock –
8 měsíců.

Po procesu hráče odvezli do věznice
v Plzni-Borech. Tady strávili asi tři mě-
síce na samotkách. Pak část z nich
převezli do lágrů pro politické vězně
v Jáchymově a na Bytízu. Zde sloužili
dlouhých pět let v nelidských podmín-
kách v uranových dolech. V roce 1955
byla všem členům národního mužstva
udělena milost prezidentem Antoní-
nem Zápotockým. Část hráčů se po-
kusila o návrat na špičkovou úroveň,
ten jim však nebyl povolen. Poslední
propuštěný Bohumil Modrý se domů
vrátil těžce nemocný a zemřel po osmi
letech ve věku 47 let na rozklad krve
a svalové tkáně. Mužstvo prvních
mistrů světa bylo v roce 1968, osm-
náct let po svém zatčení, rehabilito -
váno.
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