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Zeman opět míří do Číny.
V době obří přehlídky

I VANA MILENKOV IČO VÁ

PRAHA Prezident Miloš Zeman na-

vštíví podruhé za necelý rok
Čínu. Do Pekingu vyrazí počátkem září, když bude asijská velmoc slavit 70. výročí konce druhé
světové války v Tichomoří.
Komunistická Čína si na 3. září
naplánovala velkou vojenskou
přehlídku, na které chce také ukázat svoje nové zbraně. A datum
rozhodně nezvolila náhodně:
2. září 1945 na palubě bitevní lodi
Missouri japonské císařství podepsalo kapitulaci, která vstoupila
v platnost o den později. Japonci
jsou dnes hlavním spojencem
USA v oblasti, naopak vztahy
mezi Tokiem a Pekingem jiskří.

Přehlídka tak bude mít výrazný diplomatický rozměr. V očích Washingtonu z Číny vyrůstá v regionu soupeř USA číslo jedna.
Jestli Miloš Zeman bude stát
na tribuně před pochodujícími vojáky, ještě není jasné. Hrad zatím
nechce zveřejnit, jakých částí
oslav, které zahrnují i recepce
a další společenské události, se
český prezident zúčastní.
„Pan prezident se vyjádří v okamžiku, kdy bude k dispozici program, očekávám, že to bude otázka měsíce srpna, spíše pozdějších
týdnů měsíce srpna,“ řekl LN
mluvčí Jiří Ovčáček.
Vyslanec EU v Číně Hans
Dietmar Schweisgut uvedl, že pozvánku do Pekingu dostala řada

Oslavy 70. výročí porážky Japonska
„Na návštěvě České republiky byla
místopředsedkyně státní rady
Čínské lidové republiky, která
tlumočila panu prezidentovi pozvání
na oslavy 70. výročí ukončení druhé
světové války. Pan prezident toto
pozvání přijal.“
Jiří Ovčáček, mluvčí Hradu

evropských státníků. Naznačil
ale, že z unijních špiček se zřejmě
nikdo vojenské přehlídky nezúčastní. „Nemohu mluvit za ostatní, ale myslím, že je nepravděpodobné, že by se vrcholní představitelé z institucí EU zúčastnili,“

uvedl podle AFP. Pokud by česká
hlava státu dorazila na přehlídku,
riskovala by, že dostane českou
diplomacii do nepříjemné situace. Američané nebyli nadšeni ani
ze Zemanovy oficiální návštěvy
Moskvy v květnu, kdy Putinovo

Rusko slavilo vítězství nad nacistickým Německem. Západní státníci se přehlídce kvůli dění na východě Ukrajiny vyhnuli. Česká
hlava státu na Rudé náměstí nakonec nepřišla, dala přednost schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Vojenské parádě v Pekingu
bude osobně přihlížet ruský prezident Vladimir Putin. Jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na
nedávném summitu hospodářské
skupiny BRICS řekl, že se těší
na další společné shledání v září
v Pekingu.
Spekuluje se také o tom, že
mezi pozvanými je severokorejský vůdce Kim Čong-un.
Pokračování na straně 2

SLOUPEK LN

Síla Pekingu

P ŘE D PL A T N É 2 2 5 5 5 5 53 3

W WW.LIDOVK Y. C Z
15174

9 770862 592036

Korutany jsou
malé Řecko
Zmrazení platů úředníků, zavírání
přebytečných škol a zdravotnických
zařízení, rušení hudebních festivalů.
To jsou kroky, jimiž se snaží vyhnout
bankrotu rakouská spolková země
Korutany.
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Navarův pochod
králem

„Netuším, co ten Navara kouří,
ale dal bych si to taky,“ hodnotil
velmistr Nigel Short úžasný pochod
králem, který český šachista David
Navara předvedl minulý týden na
turnaji ve švýcarském Bielu.
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K U L TU RA

ZBYNĚK PE TRÁČ E K

rezident Zeman rád reprezentuje při připomínkách
historie. Letos už slavil
70 let od konce druhé světové
války v Moskvě. Ale co ho láká
k témuž do Pekingu?
Na západě Evropy může tvrdit, že integrace ukázala příklad
a cestu. Že NATO a EU po válce vtáhly poraženého nepřítele
do hry, čímž zajistily dlouhodobý mír. A že je to přes dnešní
kiksy historický unikát.
V Moskvě mohl tvrdit, že vítězství nad nacismem je nejmenší společný jmenovatel Evropy,
ba celého světa. Že je to taková
hodnota, která by měla překonat i odpor k Putinovu Rusku.
Ale co může říci k 70. výročí
konce války v Pekingu? Třeba
že Čína – ale čankajškovská –
patřila mezi spojence, a proto je
stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Že v ní – jako smluvní
lékař americké armády – bojoval František Kriegel. Ale že demokracie a prosperita se pak
rozvinula jen v Japonsku, později i na Tchaj-wanu a v Jižní
Koreji. Že to prostě připomíná
židovský vtip: Japonsko a Německo prohrály válku s Amerikou. Podívejte se, jak na tom
dneska jsou. Vyhlásíme válku
Americe a prohrajeme!
Ale teď vážně. Chce někdo
v Pekingu něco z toho slyšet?
Zaujalo by to čestné hosty Vladimira Putina a Kim Čong-una?
Miloš Zeman
dobře ví, že
ne. Vystačí si
s obdivem ke
koncentraci
moci a síly,
jež se v Pekingu sejde.

BULHARSKÉ
HORY

O víkendu začal v Bayreuthu
kultovní svátek ctitelů Richarda
Wagnera. Režisérce Katharině
Wagnerové se s Tristanem a Isoldou
podařilo vystoupit ze stínu své
rozpačité první režie.
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Sparta a Plzeň
zkouší Ligu mistrů

Žně rudého draka. Ruská Kazaň hostí od pátku minulého týdne mistrovství světa v plaveckých sportech. Zatím nejúspěšnější výpravou je
Čína, která získala už osm medailí, z toho hned pět zlatých. Na snímku čínská akvabela Süe-čchen Chuang.

Pětina českých včelstev uhynula
Nejhorší přezimování zažil Moravskoslezský kraj. Cenu medu to příliš neovlivní
M A R TI N R Y CH L ÍK
OLOMOUC/PRAHA Největší masakr

včel v českých dějinách. Toho se
v lednu obával Mirek Hřebecký
z Benešovska, když už mu pomřelo pět z pětadvaceti včelstev. Podle
dat, které mají LN k dispozici, se
jeho tehdejší obavy potvrzují.
Výzkum mezi včelaři teď ukázal, že letošní zimu nepřežila právě pětina včelstev. To je o dost
více nežli v předchozím roce, kdy
šlo „jen“ o 6,6 procenta.
„Celková ztráta v Česku činí
19,4 procenta, z toho 16,9 procenta včelstev bylo uhynulých. Zbytek jich měl neřešitelné problémy

s matkami. Z včelařského pohledu jde o takzvané ztracené včelstvo, které by dále nebylo schopno přežít,“ řekl LN biochemik Jiří
Danihlík z Univerzity Palackého,
jenž v Česku koordinuje výzkum
asociace COLOSS. Hlavním viníkem je, opět, obávaná varroóza.
Výzkum úhynů v 31 zemích
Vědce, kteří sesbírali vyplněné
dotazníky od 973 českých včelařů, překvapilo, jak velké rozdíly
panují mezi jednotlivými kraji.
Nejhůře zasaženou oblastí byl
Moravskoslezský kraj, kde uhynula třetina včelstev. Naopak nejnižší ztráty vykázala Vysočina a Krá-

lovéhradecký kraj, kde zahynulo
mezi dvanácti až čtrnácti procenty medonosek. „Co způsobilo takové krajové rozdíly, zatím nevíme. Uvidíme, co přinesou další
ročníky; třeba sledování dynamiky varroózy bude zajímavé pro
vědce i přínosné pro včelaře,“ říkají olomoučtí „včelologové“.
Studie, jež teprve podruhé zahrnula Česko, přináší výsledky
z 31 zemí. Míra tuzemských úhynů je srovnatelná s Německem,
Švýcarskem či Estonskem. Nejdrastičtější zimování postihlo Belgii, kde úmrtnost atakuje čtyřicetiprocentní hranici.
Pokračování na straně 3
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Sparta se dnes večer pokusí šokovat
Moskvu, Plzeň zkusí dobýt horký Tel
Aviv. Pro oba týmy je to začátek
boje o postup do základní fáze Ligy
mistrů, za který se letos uděluje přes
350 milionů korun.
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Motivace ke koupi
ekoauta? 40 tisíc od státu
M ICHAL PAV EC
PRAHA Plán, jak kupující motivo-

vat k pořízení ekologického
vozu, získává jasnější kontury.
Podle zjištění serveru Lidovky.cz
je ve hře státní dotace 1500 eur,
tedy při dnešním kurzu kolem
40 500 korun. Ta by se měla vztahovat na pořízení nového elektromobilu či vozu poháněného stlačeným zemním plynem (CNG).
„Tyto automobily jsou sice
dražší, ale ekologičtější. Jejich
provoz je levnější než u stávajících dopravních prostředků. Příspěvek by pak mohl vyrovnat roz-

díl v ceně mezi dražšími ekologickými dopravními prostředky,“ popsal ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek.
Pro lepší představu: například
Škoda Citigo s pohonem CNG
nyní stojí 248 400 korun, standardní pětidvéřová benzinová verze vyjde podle katalogu na
207 200 korun. Rozdíl mezi „plynovou“ a „standardní“ octavií
s motorem 1,4 TSI je už pouhých
šestnáct tisíc korun.
Stát o dotaci uvažuje v rámci
strategie čisté mobility, o které
má na podzim jednat vláda.
Pokračování na straně 3

