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Kristýna Šopfová

Brněnský XI. sjezd KSČM 
nepřinesl velká překvapení 
a jednání se opět odehrávala za 
zavřenými dveřmi. Vedení stra-
ny zůstává s  jednou výjimkou 
stejné, jak si ho delegáti zvolili 
na říjnovém mimořádném sjez-
du. Staronovou předsedkyní zů-
stane europoslankyně Kateřina 
Konečná, která získala 254 
z 286 platných hlasů. 

Do čela strany původně kan-
didoval i nynější místopředseda 
Milan Krajča a  představitel 
konzervativního křídla strany 
Josef Skála, kterého už dříve 
KSČM nominovala do prezi-
dentské volby. Oba nakonec 
kandidaturu stáhli.

Funkci uhájil i  první místo-
předseda Petr Šimůnek, místo-
předsedové Marie Pěnčíková 
a Milan Krajča. Ve vedení zů-
stali i předseda revizní komise 
Jiří Horák a předseda rozhodčí 
komise Vladimír Chaloupka.

Jedinou změnou v užším ve-

dení je Ludvík Šulda, šéf olo-
mouckého krajského výboru, 
který nahradí dosavadního 
místopředsedu a  exposlance 
Leo Luzara. Ten bude kandido-
vat za KSČM do Senátu. 

„Česká republika není v dob-
ré kondici a KSČM ve Sněmov-
ně evidentně chybí. Schvalují 
se tam obrovské výdaje na 
zbrojení a  lidem se nepomáhá. 
Nikdo neřeší obrovské nárůsty 
cen energií a  potravin,“ řekla 
Konečná po zvolení. 

„V  tuto chvíli si sice hnutí 
ANO hraje na levici, ale kon-
krétní opatření nepřináší, na-
příklad v příjmové straně,“ do-
dala. Komunisté na sjezdu os-
tře kritizovali vládu například 

za vyzbrojování nebo nedosta-
tečnou sociální pomoc lidem 
ohroženým chudobou a zdražo-
váním.

Chtějí na Hrad 
i do Senátu

Komunisté se vedle komu-
nálních voleb zapojí i  do těch 
senátních. Kandidáty postaví 
podle předsedkyně do asi třeti-
ny obvodů. V  senátních vol-
bách se nicméně komunistům 
dlouhodobě nedaří. Ambice 
mají i  na prezidentské volby, 
které se uskuteční v lednu příš-
tího roku. 

Strana nominovala Josefa 
Skálu, který zastupuje radikál-
ní křídlo strany. Odkázaný je 
však na sesbírání aspoň 50 tisíc 
platných podpisů. Komunisté 
už nemají žádné poslance ani 
kandidáty, o které by mohl no-
minaci opřít.

Na sjezdu kritizoval trestně-
právní odpovědnost za „jiné 
názory“. Ta platí v případě, že 

někdo otevřeně schvaluje, popí-
rá nebo ospravedlňuje ruskou 
invazi na Ukrajinu. Radikál-
nější směřování strany a spolu-
práci s nacionalisty ale někteří 
soudruzi nepovažují za dobrou 
cestu. 

Filip jedničkou 
na jihu Čech

Sjezdu se jako řadový dele-
gát účastnil i  expředseda 
KSČM Vojtěch Filip, který loni 
po volebním debaklu, kdy 
KSČM vypadla ze Sněmovny, 
rezignoval.

„Respektuji vůli delegátů 
sjezdu a  přeji nově či opětovně 
zvoleným funkcionářům úspěch 
v jejich práci,“ sdělil Právu Filip 
po zvolení staronového vedení. 

Stranu vedl 16 let. Opustit 
politiku se mu ale nechce. 
V  Českých Budějovicích má 
být lídrem kandidátky do pod-
zimních komunálních voleb. 
V městském zastupitelstvu v mi-
nulosti působil devět let.

Konečná zůstává, neměla protikandidáta

V tuto chvíli si sice 
hnutí ANO hraje na 
levici, ale konkrétní 
opatření nepřináší

Kateřina Konečná

Europoslankyně Kateřina Konečná na včerejším sjezdu KSČM 
v Brně obhájila post předsedkyně.
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Na podzim přijde další covi-
dová vlna, ale vláda nepočítá 
s  uzávěrou společnosti, jakou 
Česko zažilo v minulých letech. 
Ministr zdravotnictví Vlastimil 
Válek (TOP 09) včera řekl, že 
nárůstu covidových případů se 
na podzim nevyhneme, proto 
bude nutné začít přeočkovávat 
rizikové skupiny obyvatel. 
A roušky se zřejmě vrátí do ne-
mocnic a do hromadné dopravy.

„Lockdowny určitě na pod-
zim nebudou. Plošná opatření 

neměla úplně efekt. Smysl mají 
roušky tam, kde opravdu hrozí 
riziko – ambulance praktic-
kých lékařů, urgentní příjmy, 
určitě to bude hromadná dopra-
va,“ řekl včera Válek v diskusi 
CNN Prima News. 

Riziková populace 
se musí přeočkovat

Dodal, že nesmí udělat stej-
nou chybu jako minulé vlády, 
které přes léto myslely, že mají 

vyhráno, a  na podzim musely 
řešit zahlcené nemocnice. Nutné 
je podle něj začít očkovat starší 
občany a rizikové pacienty.

„Co je jisté, že se riziková 
populace bude muset přeočko-
vat. Ne čtvrtou, ale další dáv-
kou. A  každý rok to bude po-
kračovat, dokud covid nezmi-
zí. Je to jako u  chřipky. Je to 
doporučení, ke kterému po-
stupně dospěje celý svět,“ řekl 
ministr.

S tím souhlasí i místopředse-

da bezpečnostního výboru a lé-
kař Jiří Mašek (za ANO). „Jed-
norázové přeočkování stejně 
jako u  chřipky dobře funguje, 
ale začal bych s  kampaní už 
dnes,“ řekl Mašek. Dodal, že 
bude potřeba očkovat až 40 ti-
síc lidí denně. V současnosti se 
denně očkuje tisíc až dva lidí 
a  zájem postupně klesá. Do-
končené očkování proti covidu 
má v ČR téměř 6,9 milionu lidí, 
posilující dávku dostalo 4,17 
milionu z nich.

Ministerstvo zdravotnictví 
s  očkovací kampaní počítá, 
podle ministra se už na ni při-
pravují. „Cílem je vysvětlit, že 
covid není žádná Noční můra 
z Elm Street, ale je to smrtel-
ně nebezpečný virus, který 
způsobuje i  trvalé následky. 
A to podle dat, která jsou na-
prosto neprůstřelná,“ pozna-
menal Válek. 

Ministerstvo v  pátek ozná-
milo, že riziko hospitalizace 
seniorů nakažených variantou 

omikron po dvou dávkách 
očkování kleslo podle dat 
Ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky (ÚZIS) z úno-
ra o  87 procent, proti nákaze 
o polovinu.

Epidemie koronaviru v Čes-
ku s  teplejším počasí výrazně 
zpomalila. Minulý týden odha-
lily laboratoře 3886 případů, 
což je o  polovinu méně než 
o týden dříve. Ani v jeden den 
počet nově nakažených nepře-
kročil tisíc.  (dan)

Na podzim lockdown nebude, předpokládá Válek

UCTIL OBĚTI HOLOKAUSTU. Premiér Petr Fiala položil na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně věnec u pří-
ležitosti 77. výročí osvobození. V letech 1941 až 1945 zemřelo v terezínském ghettu asi 35 tisíc lidí. (ČTK)
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Lékaři by mohli v budoucnu 
snáz rozlišit, zda má pacient 
chřipku, nebo covid, a rychleji 
nasadit adekvátní léčbu. Kom-
binovaný test, který dokáže vy-
brané nemoci rozpoznat, vyvi-
nula česká společnost DIANA 
Biotechnologies. Šířeji zaměře-
né testy chce brzy uvést na trh. 

„Kombinovaný test dokáže 
ze slin určit nejen covid, ale 
i  různé druhy chřipek a  RSV 
virů, aby bylo možné rovnou 
rozlišit, o kterou nemoc se jed-
ná. Umět to bude i test pro stěr 
z nosohltanu,“ řekl Právu Vác-
lav Navrátil, biochemik a  vě-
decký ředitel společnosti.

Několik laboratoří podle něj 
už projevilo o  novinku zájem. 
Uvítat by to mohli v budoucnu 
i  samotní lékaři, zejména po-
kud přijde další vlna covidu. 

„V  některých obdobích epi-
demie chřipky nebo pandemie 
covidu tu informaci člověk vy-
užije, protože mu to pomůže při 

rozhodování, zda je to virové, to 
jest chřipka a covid, nebo něja-
ké bakteriální onemocnění,“ 
řekla Právu praktická lékařka 
a  členka výboru Společnosti 
všeobecného lékařství Ludmila 
Bezdíčková. Omezilo by se tím 
třeba nadužívání antibiotik. 

Je však otázka, zda by tako-
vý test hradily pojišťovny. Při-
stoupily na to zatím jen u testů 
na covid. Momentálně je ale 
epidemická situace dobrá a  lé-
kaři nutně nepotřebují vědět, 
zda má pacient chřipku, nebo 
omikron. Obě nemoci se totiž 
projevují a léčí podobně. 

„Je to relevantní pro klinické 
rozhodování u malých dětí nebo 
starších osob, kdy budete chtít 
rozlišit, kdo má chřipku a stačí, 
aby se vyležel, a kdo má covid 
a  měl by si vzít lék. Testování 
už asi nebude o omezování šíře-
ní viru, ale o  určení, komu by 
měla být nasazena léčba,“ vy-
světlil Navrátil.  (špf)

Nový test na covid 
rozpozná i chřipku

Kristýna Šopfová

■ Ze strany zaznívá, že 
byste měli do voleb spojit síly 
s dalšími levicovými subjekty. 
Stejně mluví i  ČSSD. Našli 
jste už společnou řeč? 

V sociálních tématech spolu 
komunikujeme velmi často. 
Nejen s  ČSSD, ale i  dalšími 
subjekty. Chceme občanům 
ukázat, že se umíme dohod-
nout. Není to ale o slučování. 

Prvního máje jsme udělali 
společnou manifestaci, která se 
týkala toho, jak si představuje-
me sociální politiku. Podílela 
se na tom třeba Levice. Bohu-
žel na poslední chvíli odřekla 
soc. dem. Jsme ale v  podstatě 
dohodnuti, že na společných té-
matech se budeme podílet 
všichni.

■ KSČM má v  průzku-

mech podporu mezi dvěma 
až čtyřmi procenty. Nemáte 
obavy, že ještě víc oslabí 
v  důsledku války na Ukra-
jině? 

Neřekla bych, že je to v dů-
sledku toho, co se děje na 
Ukrajině. Máme protiválečnou 
politiku a  nikdy jsme nebyli 
pro vysílání zbraní nebo našich 
vojáků do jakýchkoliv konfl ik-
tů, ani zatahování Česka do 
těchto konfl iktů. 

To, co budeme muset prolo-
mit, a  bude to stát KSČM 

spoustu peněz, je mediální ti-
cho. Sněmovna nám v  tomto 
směru chybí. 

■ Takže neočekáváte, že 
straně historická vazba na 
Rusko uškodí? 

Tato mediální zkratka nám 
samozřejmě škodí. KSČM je 
v  tomto konzistentní, zdůraz-
ňujeme to co u každého váleč-
ného konfl iktu. Neděláme roz-
díl mezi impériem Spojených 
států a  Ruska pod vedením 
Vladimíra Putina. 

V  žádném případě jako 
KSČM neobhajujeme Vladimí-
ra Putina a  to, že vojensky za-
útočil. Jen říkáme, že posílání 
zbraní na Ukrajinu není řešení 
problému. Absolutně chybí di-
plomatická iniciativa. Neslyše-
la jsem premiéra této země, že 
by o  tom mluvil. Kašle na to 
i Evropská unie. 

■ Do prezidentských voleb 
navrhla KSČM Josefa Skálu, 
který musí nasbírat 50 tisíc 
podpisů. Když to nevyjde, 
podpoříte odboráře Josefa 
Středulu?

Neuvažuji o tom, že nebude-
me mít svého kandidáta. Pokud 
to nastane, bude to muset řešit 
ústřední výbor, který rozhodne, 
jak se postavíme k podpoře ji-
ného kandidáta. Ještě neznáme 
všechny. 

Nevíme, koho navrhnou ně-
které politické subjekty, byť 
z toho, co vidím v Senátu a ve 
Sněmovně, nečekám, že by-
chom do nějaké podpory šli. 

■ Během sjezdu jste vy-
zdvihla krajské a  evropské 
volby, které budou až v  roce 
2024. Budete obhajovat post 
europoslankyně? 

Nic nevylučuji, moje ambice 

to ale zatím není. Netuším, co 
bude za dva roky. Chtěla bych, 
aby bylo naším cílem vrátit se 
do zastoupení ve všech krajích 
a mít víc než jednoho europo-
slance. Sama vnímám, jak je to 
složité. 

Zastupitele máme teď pouze 
ve čtyřech krajích. Na přípravu 
programu a  kampaně budeme 
mít celý rok 2023. Chci do toho 
nasměrovat veškerou energii.

■ V  projevu jste řekla, že 
za drahé energie a  pohonné 
hmoty nemůže Putin, ale mi-
nulé vlády, které prodaly 

strategické podniky. Nikdo 
přece nemohl tušit, že Putin 
vpadne na Ukrajinu a vyvolá 
celosvětovou krizi.

To přece není jen o Putino-
vi. Ozbrojený konfl ikt, který je 
na Ukrajině, je samozřejmě 
další eskalací cen. Začalo to 
ale už na podzim, kdy nám 
zkrachovaly první energetické 
fi rmy. Ceny se zvyšují syste-
maticky půl roku spekulacemi 
na trhu. Považuji za obrovský 
průšvih posledních 33 let 
a vlád, které se na tom podíle-
ly, že prodaly naši energetic-
kou soběstačnost. 

Strategická odvětví, jako ne-
rostné bohatství, voda a  ener-
gie, by měly zůstat v rukou stá-
tu. Uvědomuje si to teď řada 
států, které přemýšlejí, jak je 
dostat zpátky, a zaznívají slova 
jako vyvlastnění.

Šéfka KSČM: Válka na Ukrajině nás u voličů neohrozí

Neděláme rozdíl 
mezi impériem 
Spojených států 
a Ruska pod vedením 
Vladimíra Putina

Komunisté se umějí 
v sociálních věcech 
dohodnout i s jinými 
stranami


