
<– 9. května 2022 – 15. května 2022 –>

TÝDENÍK
Generální ředitel Českých drah informoval o zdražování
jízdného.
9. května 2022, z domova

Maďarsko se Slovenskem odmítají ohrozit vlastní
hospodářství sankcemi na ropu
9. května 2022, ze světa

EU jednalo o zastavení dodávek ropy do konce roku. Slovensko a Maďarsko tento návrh vetovalo,
protože mají obavy z drtivého dopadu na jejich hospodářství. Český premiér Fiala s odříznutím od ruské
ropy souhlasí, žádá však odklad o dva až tři roky. Maďarsko také přijalo platební podmínky Ruska za
dovoz plynu. Orbán, který se snaží zajistit ekonomické fungování vlastní země, je obviňován z
proruských postojů. EU pro všechny tři země navrhuje odklad do roku 2024, avšak ani to zřejmě není
dostatečný ústupek.

V Severním Irsku vyhrála strana, která veřejně vystupuje za
sjednocení s Irskem.
9. května 2022, ze světa

Obyvatelé Severního Irska jsou nakloněni odchodu z Velké Británie. Vítězná katolická strana Sinn Féin
získala 27 z 90 křesel. Nemá však parlamentní většinu a jde očekávat, že sestavení vlády nebude snadné.
Výrazná podpora této strany však může vést v bodoucnu k odchodu Severního Irska z Velké Británie a
jeho spojení s Irskem.

Premiér Fiala vyznamenal svého mluvčího
9. května 2022, z domova

Fiala uděloval medaile Karla Kramáře za mimořádné nasazení při naplňování zahraniční politiky České
republiky a jedním z oceněných byl také jeho mluvčí Václav Smolka, jehož nazazení spočívalo v
doprovázení Fialy na Ukrajinu.

https://vltava.news/tydenik.php?datum=2022-05-16
https://vltava.news/tydenik.php?datum=2022-05-02
https://vltava.news/index.php


Francie vyzývá domácnosti i firmy, aby omezily spotřebu
elektřiny
9. května 2022, ze světa

Ve Francii se potýkají s nedostatkem elektrické energie. Vysvětlují to chladnějším počasím a odstávkami
jaderných elektráren. Aby nedošlo k blackoutu, vyzývají občany i firmy, aby během energetických špiček
šetřili energií. Po loňském nedostatku elektřiny v Německu můžeme očekávat, že v Evropě bude
elektrické energie nedostatek. V rámci společného evropského trhu tak můžeme očekávat i nedostatek
elektřiny v ČR, přestože se v naší zemi vyrobí více elektřiny než spotřebujeme, a vyvážíme ji za mnohem
nižší ceny, než za jaké je nakupují tuzemské domácnosti.

Vláda Nového Zélandu rozesílá lidem dopisy, že pokud
nebudou očkováni do 1. června, hrozí jim pokuta 15 000
dolarů nebo vězení
9. května 2022, ze světa

Podle zaslaného dokumentu vláda Nového Zélandu rozesílá dopisy lidem, kteří nejsou očkováni, a ve
kterých jim sděluje, že pokud nebudou očkováni do 1. června 2022, hrozí jim pokuta 15 000 $ nebo 6
měsíců vězení.

"Všichni neočkovaní jsou již registrováni, nejen ti očkovaní. Je tedy možné kontaktovat každého
jednotlivce. Vím, že existuje povinnost pro různé profesní skupiny, ale to je další krok k totální katastrofě.
To, co se stalo na Novém Zélandu, může být jen ochutnávkou toho, co se může stát v jiných zemích po
celém světě!"

Přitom je již bezpečně prokázáno, že očkování nezabraňuje šíření nákazy. Tato praxe je zcela proti
jakýmkoliv zásadám svobody a ochraně zdraví lidí.

Putin popřál obyvatelům Ukrajiny klidnou a spravedlivou
budoucnost
9. května 2022, ze světa

Média živě spekulovala o tom, že 9. května Rusko zveřejní nějaké zásadní
informace. Přitom se mělo jednat pouze o oslavy vítězství nad fašistickým
Německem. Žádné velké překvapení se nekonalo a Putin pronesl důstojný a
smířlivý mírový projev.

"Vážení veteráni! Drazí přátelé!

Z celého srdce vám blahopřeji k našemu společnému velkému svátku - Dni vítězství.

Před 77 lety byl díky odvaze a hrdinství frontových vojáků a partyzánů, nezlomnosti a nezištnosti
pracovníků domácí fronty rozdrcen fašismus, usilující o zotročení Evropy a přinesl bolest a utrpení
desítkám milionů lidí. Nesčetné oběti ve jménu společného Vítězství se staly zárukou našeho života a
svobody. Vzpomínka na to nemůže být zapomenuta.



Bohužel dnes nacismus opět zvedá hlavu a snaží se prosadit své barbarské, nelidské příkazy. Naší svatou
povinností je zabránit pomstě ideologických dědiců těch, kteří byli poraženi ve Velké vlastenecké válce.

Ukrajinským veteránům Velké vlastenecké války upřímně přeji duševní výdrž, pevné zdraví a dlouhověkost
a všem obyvatelům Ukrajiny klidnou a spravedlivou budoucnost.

Vladimir Putin"

Česko je jednou z nejštědřejší zemí podporující Ukrajinu
9. května 2022, z domova

Na mezinárodní konferenci pro pomoc Ukrajině ve Varšavě přislíbilo Česko přes 442 milionů Kč, čímž se
zařadilo mezi nejštědřejší dárce. Česko se svými dodávkami zbraní dlouhodobě významě podílí na
prodlužování vojenského konfliktu. V tomto duchu, tedy, že dodávání zbraní na Ukrajinu pouze
prodlužuje válečný konflikt, se již vyjadřují i zástupci Německa. Česká vláda tak vynakládá obrovské
sumy na prodlužování válečného konfliktu i na obnovu Ukrajiny. Zapatí to však čeští občané. Zůstává
otázkou, jestli si takový výsledek voliči této vlády skutečně přáli.

Demonstrace za mír a svobodu slova
9. května 2022, z domova

V neděli 8. května na výročí ukončení 2. světové války proběhla na náměstí Republiky
v Praze demonstrace Za mír a svobodu slova, které se účastnily tisíce lidí. Hlavními
požadavky demonstrace bylo jednak zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, a tedy
zastavení prodlužování válečného konfliktu. Představitelé Česka by se naopak měli
snažit o mírová jednání a ukončení konfliktu, což je nejen v zájmu ČR, ale i obyvatel
Ukrajiny i Ruska.

Za nepřípustnou také účastníci označili cenzuru v českých médií a vypínání informačních webů vládou
České republiky. Na závěr demonstrace byla oznámena Výzva vládě k míru a svobodě slova, kterou na
pódiu podepsalo mnoho zástupců různých spolků a politických stran. K výzvě se lidé mohou připojit i na
webové stránce zamir.cz.

Demonstraze se účastnili například europoslanec generál Hynek Blaško, bezpečnostní expert David
Bohbot (Svobodní), JUDr. Jindřich Rajchl (Charta 2022), David Tesař (Manifest), Pynelopi Cimprichová
(Švýcarská demokracie), Josef Nerušil (SPD), František Červenka (D.O.S.T.) a další, moderoval ji
Ladislav Vrabel. Článek s podrobnostmi naleznete na protiproudu, záznam na RaptorTV, Síla slov či
LionTV.

 

 

Papežův zdravotní stav se zhoršil
10. května 2022, ze světa

Papež František (85 let) trpí pokročilou artrózou kolene, proto v poslední době ruší některá vystoupení. V
posledních dnech se jeho stav ještě více zhoršil a při chůzi musí být podpírán. V loňském roce mu lékaři

https://zamir.cz/


odebrali část tlustého střeva.

Německo uvažuje o znárodnění rafinérií
10. května 2022, ze světa

Německo se vážně zabývá rizikem, kterým je pro německé hospodářství možné odpojení od ruského
plynu. Uvažují i o možném znárodnění rafinérií. Zemní plyn není jen ohřívání v domácnostech, ale je
důležitý pro průmysl, například výrobu oceli, plastů, hnojiv, skla atd. Německo se možnou plynovou krizí
zabývá zřejmě mnohem vážněji než Česká republika, která je přitom na odebírání ruského plynu z
Německa závislá, přestože plynovody z Ruska do Německa vedou přes území našeho státu.

Macron s Von der Leyenovou chtějí zrušit právo veta v
Evropském parlamentu
10. května 2022, ze světa

V posledních dnech se oba zmínění vrchní představitelé Evropské unie (předsedkyně evropské komise a
prezident jednoho z nejvýznamějších členských států) vyslovili pro zrušení práva veta při hlasování v
Evropském parlamentu. Macron tak učinil na Konferenci o budoucnosti Evropy. Von der Leyenová
prohlásila v Evropském parlamentu ve Štrasburku: „Vždycky jsem tvrdila, že jednomyslné hlasování v
některých klíčových oblastech už prostě nemá smysl, pokud chceme postupovat rychleji. Evropa by
měla hrát větší roli – například ve zdraví nebo obraně.“ Tento společný postup by znamenal další
federalizaci EU a omezení svrchovanosti členských států. V době, kdy probíhalo referendum o vstupu
České republiky do EU byla situace v EU diametrálně odlišná a čeští občané hlasovali o vsupu do zcela
jiné EU. Za současných okolností je možné, že do takové EU by čeští občané nevstoupili.

Obraz od Warhola se stal nejdražším vydraženým
výtvarným dílem z 20. století
10. května 2022, kultura&historie

Portrét Marilyn Monroe s názvem „Shot Sage Blue Marilyn“ od Andyho
Warhola se prodal v aukční síni za rekordních 4,63 miliardy korun. Nejdražším
vydraženým obrazem vůbec je Salvator Mundi (Spasitel světa) od Leonarda Da
Vinciho, který byl v roce 2017 prodán za 10,67 miliard korun.

Od 16. května začnou opravy Barrandovského mostu.
Odborníci předpokládají kolaps dopravy
10. května 2022, z domova

V prvních dnech po spuštění oprav Barrandovského mostu se dají očekávat velké zácpy. Cestování autem
je vhodné v těchto dnech odložit, případně sledovat stav dopravy on-line. Po pár dnech je možné, že se
dopravní situace stabilizuje.



Čistý zisk ČEZu se v prvním čtvrtletí oproti minulému roku
ztrojnásobil
10. května 2022, z domova

Čistý zisk ČEZu vzrostl za první čtvrtletí meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Majoritním
vlastníkem ČEZu je s 70% stát. Příčina enormního zvýšení zisku je zvýšení cen energií a současně i
přechod odběratelů od zkrachovalé Bohemia energy. Je zajímavé, že většinově vpodstatě státní podnik
vydělává na zdražení energií a přitom současně řada domácností se díky zdražování energií dostává na
hranici chudoby. Je skutečně toto cílem našeho státu?

Okresní soud ve Vsetíně vrátil kauzu otravy řeky Bečvy
státnímu zástupci
10. května 2022, z domova

Okresní soud ve Vsetíně vrátil kauzu otravy řeky Bečvy státnímu zástupci k dalšímu šetření. Státní
zástupce obžaloval společnost Energoakva a jejího ředitele, kterému hrozí až pětileté vězení. Po vypuštění
kyanidu do Bečvy zahynulo velké množství ryb, jejichž celková hmotnost činí 40 tun. (Český rozhlas
informuje o tom, že zahynulo 40 tun ryb, zvláštní slovní spojení, při kterém hynou tuny živých tvorů,
nikoliv tvorové jako takoví)

Počet závažných komplikací po očkování je 40x vyšší, než se
předpokládalo, zveřejnil Berliner Zeitung
10. května 2022,

Počet závažných komplikací po očkování proti Sars-CoV-2 je možná 40krát vyšší, než oficiálně uvádí
Paul Ehrlich Institute (PEI). Jde o jeden z průběžných výsledků dlouhodobé pozorovací studie berlínské
Charité, uvedla veřejnoprávní stanice MDR . Vedoucím studie je profesor Harald Matthes:„Vzhledem k
přibližně půl milionu případů se závažnými vedlejšími účinky po očkování proti Covidu v Německu
musíme my lékaři jednat.“

Americký prezident Biden podepsal zákon, který pasuje USA
do stejné role vůči Rusku, jakou měly vůči fašistickému
Německu v roce 1941
10. května 2022, ze světa

Po 81 letech schválil kongres USA 417 hlasy proti 10 tzv. Land – Leas Act (Zákon o půjčce a pronájmu),
který umožňuje USA zásobovat válčící stranu (Ukrajinu) proti Rusku stejně tak, jako v roce 1941
umožňoval zásobovat vojenským materiálem spojenecká vojska proti fašistickému Německu. Nyní tento
zákon podepsal i americký prezident Biden. USA tak defakto vystupuje vůči rusku stejně, jako v roce
1941 proti Německu. USA tím otevřeně přiznávají, že jsou přímými učastníky válečného konfliktu.
Německo samotné se přitom veřejně přiklání k názoru, že jakékoliv posílání zbraní na Ukrajinu pouze
prodlužuje válečný konflikt a tím se i prodlužuje utrpení lidí v obou táborech. Můžeme si tedy položit

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-nebenwirkungen-impfschaeden-100.html


otázku: co stojí za americkou podporou války?

16. května v 6:30 nastane úplné zatmění Měsíce, úplněk bude
ve štíru
11. května 2022, duchovní

Polostínové zatmění začne ve 3:32 h a začátek úplného zatmění bude v 5:29 h. Plně
bude zatmění pozorovatelné například ze Španělska. Podle astroložku Jitky Valentové:
„Štíří úplňky bývají silně transformační, vytahují skryté temné emoce spojené se
vztahy, intimitou, manipulací, krizí a ztrátou všeho druhu. Zatmění a současně opozice
na stálici Algol a také kvadratura na pána karmy Saturna může u některých bytostí
přinést těžší situace a uvolnit destruktivní energie.“

 

Počet nově nakažených koronavirem nepotvrzuje, že by
očkování mělo v otázce nákazy pozitivní efekt
11. května 2022, z domova

Počty nově nakažených koronavirem, kteří jsou neočkovaní, je podle zveřejněných
grafů méně než třetina, což odpovídá proočkovanosti v populaci. Tím se potvrzuje to,
co již v lednu zveřejnil německý Kochův institut. Totiž, že očkování nemá žádný vliv
na snížení schopnosti onemocnět. Přesto české ministerstvo zdravotnictví stále
nakupuje ohromné a nesmyslné množství vakcín a vynakládá nemalé prostředky i na
mediální podporu očkování. Podílí se tak na zhoršování zdravotního stavu obyvatel,
protože jak se ukazuje, vedlejší účinky po očkování jsou v populaci mnohem vážnější i

častější, než se předpokládalo. Naproti tomu přínos očkování, pokud vůbec nějaký je, je diskutabilní.

 

Papež opakovaně vyjadřuje mírový postoj k ukrajinsko-
ruské válce
11. května 2022, ze světa

To, že jedna z důležitých světových osobností nevyjadřuje nenávist vůči Rusku je
trnem v oku podporovatelů válečného konfliktu. Papež František (85) svým mírným
postojem pobuřuje válečné štváče, kteří nutí každého označovat Rusko za tzv. agresora.
To, že je Rusko „agresorem“ je opakovaným podprahovým sdělením mainstreamových
médií, které má cíleně vyvolávat nenávist proti jednomu z účastníků ozbrojeného
konfliktu. Přitom katolická církev by se ve jménu Ježíše Krista, který mluvil o
nastavování druhé tváře nepříteli, měla samozřejmě chovat mírotvorně. Papež, přestože

je částí katolických věřících přijímán vlažně za svůj novátorský postoj k tradičnímu katolicismu, si nyní
zaslouží podporu věřících, kteří si přejí mír v Evropě.

 



Včely úspěšně přečkaly letošní zimu, naše země letos bude
oplývat strdím
11. května 2022, z domova

Oproti předchozím dvoum letům nejsou po letošní zimě hlášeny výrazné
úbytky včelstev. Přitom v některých z předchozích let jich uhynulo přes zimu
až polovina. V Česku se vloni dokonce počet kmenových včelstev navýšil na
661 tisíc, tedy přibylo 19 tisíc. Můžeme tedy očekávat dostatek medu. Česká
republika je v produkci medu soběstačná, je to jedna z produkcí potravin, které

nezasáhla negativně globalizační politika EU. Většinu produkce medu zajišťují zájmoví chovatelé.
Celosvětově včelstev bohužel ubývá, což se může negativně projevit na produkci nejen zemědělských
plodin.

Ve slovenském parlamentu promluvil Zelenskij
prostřednictvím telemostu
11. května 2022, ze světa

Zelenskij ve svém projevu v parlamentu poděkoval Slovákům za zbraně a vojenské systémy, které mu
Slovensko poslalo. Část poslanců Zelenskému tleskala, část poslanců opustilo sál. Bývalý slovenský
premiér Fico oznámil, že nebude naslouchat člověku, „který každodenně lže.“ Podle něj to, co Zelenskyj
prohlašuje, poškozuje zájmy Slovenska, zejména pokud jde o dodávky ropy a plynu.

Macron chce co nejdříve zavést digitální identitu ve Francii
11. května 2022, ze světa

Macron již dva dny po zvolení prezidentem představil zákon o „službě záruky digitální identity“ „v
souladu s požadavky Bruselu“, píše britský list Express. Tento systém již zavedly v Bavorsku, Itálii a
Rakousku. Digitální identita poskytuje určité výhody, například se pomocí ní usnadní komunikace s
úřady. Na druhou stranu může digitální identita vést k mnohem těsnějšímu propojení osob s internetovou
sítí, což přináší možnost různého zneužití a zvýšenou kontrolu osob státem. V Číně jsou v těchto
praktikách již značně napřed, a to může být pro nás dostatečným varováním – kam až může kontrola
obyvatel technologiemi vést. Tato technologie současně vyžaduje vlastnění chytrého telefonu, s čímž řada
lidí nesouhlasí. Z těchto lidí se výhledově mohou stávat občané druhé kategorie, což by mělo být v
demokratickém systému z principu nepřípustné.

Senát schválil snížení spotřební daně o 1,50 Kč z nafty a
benzínu, přesto odvedeme státu za benzín víc než dřív
11. května 2022, z domova

Od začátku června do konce září se sníží spotřební daň z benzínu a nafty o 1,50 Kč na litr. Opozice tento
krok hodnotí jako nedostatečný. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Z
pohonných hmot se pak ještě odvádí 21% DPH. Tedy například z ceny 44 Kč za litr odvedeme státu
celkově 20,47 Kč, což je přes 46% z koncové ceny. Vzrůstem ceny litru o 10 Kč vzroste příjem státu o

https://www.express.co.uk/news/world/1602547/macron-news-french-backlash-president-s-digital-id-launch


2,10 Kč na DPH, tedy přestože se sníží cena 1,50 Kč na litru, státu stejně odvedeme více než před
skokovým zdražením, které se objevilo po zahájení válečného Ukrajinsko-Ruského konfliktu. Stát tedy
tak jako tak vydělá, na což samozřejmě doplatí samotní občané při užívání aut a promítne se to i do
zdražování zboží a inflace.

 

Ukrajina přerušuje dodávky ruského plynu do Evropy
11. května 2022, ze světa

Ukrajina plánuje od dnešních ranních hodin přerušit dodávky ruského plynu do Evropy přes měřící stanici
Sochranovka. Ruská společnost Gazprom, která se snaží nepřerušit dodávky plynu do Evropy s tímto
postupem nesouhlasí. Rusko je přes obchodní válku, kterou proti němu vedou státy EU i USA, nadále
ochotno Evropě dodávat plyn tolik potřebný pro domácnosti i průmysl. Přes uzel Sochorovka proudí
téměř třetina ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. Ukrajinská vláda dlouhodobě vyzývá státy EU, aby
odstoupily od odebírání zemního plynu z Ruska. To by především značně poškodilo ukrajinské spojence
včetně naší republiky, kteří Ukrajině dodávají zbraně pro vedení a pokračování války.

 

Vláda ignorovala hlas parlamentní opozice a odešla ze
sněmovny
11. května 2022, z domova

Vláda zatím zcela ignorovala opoziční hlasy, kteří nesouhlasí s nebývalou podporou
ukrajinské válčící strany, která je dokonce jednou z nejvýraznějších v porovnání s
ostatními zeměmi. Díky tomu se z České republiky stává jedna z nejnepřátelštějších
zemí Ruské federace. Když ve Sněmovně Parlamentu ČR vystoupil v úterý předseda
SPD Tomio Okamura se svým kritickým komentářem k problematice přijímání
ukrajinských migrantů, vládní poslanci i členové vlády opustili sněmovnu. Je to
výsměch demokratickému systému, když vláda nevyslechne reprezentanta nejen 10%

sněmovny, ale i mnohem většího podílu obyvatel České republiky, kteří nesouhlasí s tak bezbřehým a
bezkoncepčním přijímáním obrovského množství migrantů, které ohrožuje ekonomiku i bezpečnost naší
země. Podrobnější komentář na protiproudu, téměř padesátiminutový projev Tomia Okamury, který
rozhodně nepřekračoval meze obvyklé parlamentní kultury,
na: https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/399881785348249

 

Vlny horka v Indii
12. května 2022, ze světa

V Indii jsou nyní extrémní horka, stoupá riziko požárů, kdy jsou podrosty enormě vysušené. Horka mají
negativní vliv i na zvířata včetně ptáků, které se snaží zachraňovat záchranáři. Horka jsou v oblastech celé
jihovýchodní Asie. V dubnu naměřili 43,5 °C, což je nejvíc za posledních 12 let.

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/399881785348249


Nejdelší visutá lávka světa na Dolní Moravě
12. května 2022, z domova

Od pátku 13. května bude v Česku otevřen nejdelší visutý most pro pěší na
světe. Most dlouhý 721 metrů je v nejvyšším místě 95 metrů nad terénem. Na
lávce se současně může pohybovat 500 lidí. Cena atrakce je pro dospělé 350Kč
při předchozí registraci: https://www.dolnimorava.cz/sky-bridge-721. Sky
bridge je nedaleko Kralického Sněžníku.

 

foto dolnimorava.cz

Von der Leyenová prohlásila, že Rusko je ohrožením pro
uspořádání světa
12. května 2022, ze světa

Leyenová po jednání s japonským premiérem svým výrokem naznačila, že Rusko narušuje snahu o
uspořádání světa. To podporuje dlouhodobá tvrzení o tom, že se určité skupiny snaží o „uspořádání
světa“, tedy o nový světový řád.

Zákon o ochraně potratů neprošel americkým Senátem
12. května 2022, ze světa

Nejvyšší státní soud v USA se chystal zrušit ústavní ochranu interrupce na základě
precedentu Roe vs. Wade z roku 1973. V USA je oproti například České republice
systém precedentů zásadní. Demokraté proto připravili zákon o ochraně potratů, který
schválila Sněmovna reprezentantů. Nyní ho však senát zamítl.

Navrhovaný zákon by v celých Spojených státech zaručil právo na umělý potrat do
chvíle, kdy je dítě schopné přežití, jak je to v Americe dosud. Kromě toho i v pozdější

fázi, pokud by těhotenství ohrožovalo zdraví nebo život matky, zakazoval by také v některých státech
nařízené povinné ultrazvuky či čekací lhůty před interrupcí. V USA dlouhodobě demokraté prosazují
liberální přístup k potratům, republikáni se snaží oa co nejvyšší ochranu nenarozených dětí.

foto Kevin McCoy, CC BY-SA 2.0

Švédsko dokázalo, že lockdowny byly zbytečné
12. května 2022, ze světa

Podle statistických dat nadůmrttí při porovnání Švédska s jinými zeměmi se již nyní ukazuje, že
lockdowny byly k ničemu. Lockdowny však měly naopak zdrcující dopad na fyzické i psychické zdraví
obyvatel, sociální vazby dětí. Psychiatrické potíže u dětí se u nás dramaticky zvýšily, narostlo množství
dětských sebevražd i dalších problémů. Z dostupných dat tedy vyplývá, že jakékoliv další zavádění
lockdownů přinese pouze negativní efekt.

https://www.dolnimorava.cz/sky-bridge-721


Finsko se dále posunulo ke vstupu do NATO
12. května 2022, ze světa

Finský prezident a premiérka oznámili, že podporují vstup do NATO. Za stávající situace, kdy západ
válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem propagandisticky interpretuje jako „útok Ruska na
mírumilovnou Ukrajinu“ je tento postup logický a Rusko s tím muselo počítat. Proukrajinská propaganda
o tom hovoří jako o prohře Ruska, k čemuž není žádný důvod.

Vláda chce opět prodloužit nouzový stav
12. května 2022, z domova

To co si oblíbila Babišova vláda, totiž vyhlašování nouzových stavů, se pro současnou vládu stalo
stavem normálním. Rakušan chce opět nouzový stav prodloužit, přitom nouzový stav, už podle svého
názvu, by se měl vyhlašovat pouze za mimořádné situace, tedy například při ohrožení chodu státu.
Přijímání válečných uprchlíků, i při větším množství, je stav, na který běžná legislativa pamatuje. Ale
samozřejmě během nouzového stavu mají úředníci mnohem větší pravomoci. Nouzový stav je tak zřejmě
používán čistě účelově k posilování pravomocí úřadů, to znamená obcházení standardních
demokratických principů.

Prezident jmenoval do funkce guvernéra ČNB Michla
12. května 2022, z domova

Novým guvernérem České národní banky se stane Aleš Michl, který od prvního
července nahradí Jiřího Rusnoka.

„Od července, kdy budu vést bankovní radu, předpokládám, že inflace bude dále
rekordně vysoká, kolem 15 procent. Hlavní cíl bude ji navrátit na dvě procenta.
Předpokládám, že to bude trvat dva roky,“ uvedl při jmenování Michl.

Podle Zemana existují dvě skupiny ekonomů s výrazně odlišnými názory. Jedna skupina inflaci označuje
jako poptávkovou a jako řešení vidí zvyšování úrokových sazeb. Druhá skupina mluví o nákladové inflaci
a v takovém případě je zvyšování úrokových sazeb nákladem svého druhu a k inflaci přispívá. „Z důvodů
výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování
úrokových sazeb. Nepřál bych si, aby došlo k razantnímu poklesu úrokových sazeb, ale na na druhé straně
se domnívám, že v současné situaci neexistují dostatečné důvody k jejich dalšímu zvyšování.“ prohlásil
Zeman.

Aleš Michl byl od konce roku 2018 členem sedmičlenné bankovní rady ČNB, dříve působil také
v Raiffeisenbank nebo jako externí poradce bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Aleš Michl je
známým odpůrcem zvyšování úrokových sazeb. Svými postoji se výrazně odlišuje od předchozho
guvernéra Rusnoka.

foto Jarita, CC BY 2.0

Bartoš navrhuje, aby stát pronajímal byty vlastníků
13. května 2022, z domova



Piráti dlouhodobě vymýšlejí jak znárodnit lidem byty, nebo jak výrazně zdanit nemovitosti, aby se lidem
stále méně vyplatilo vlastnit byty či domy. Jejich předseda nyní přišel s návrhem, že stát bude lidem byty,
které vlastní, ale sami neobývají, pronajímat. „Toto řešení pro prázdné nemovitosti se už pilotuje v Praze,“
prohlásil Bartoš. Chce tím prý usnadnit lidem, aby pronajali své byty, a tím dostat více volných bytů do
oběhu.

Chorvatský parlament schválil zákon o zavedení eura
13. května 2022, ze světa

Euro by se mělo v Chorvatsku stát oficiální měnou od ledna příštího roku. Stane se tak dvacátou zemí
euro-zóny. Připraví se tak o svojí národní měnu – kuny. V Česku si většina obyvatel přeje zachování české
národní měny – koruny.

Evropská burza Nord Pool přestala platit Rusku za dodávky
elektřiny do Finska. Rusko proto Finsku přestalo dodávat
elektřinu
13. května 2022, ze světa

Finsko pokrývalo asi 10% své spotřeby dovozem ruské elektřiny. Rusko nyní oznámilo, že elektřinu do
Finska přestane dodávat, protože evropská burza Nord Pool přestala od 6. května Rusku platit. Finsko
zvýší domácí produkci energie a část výpadku pokryje dovozem elektřiny ze Švédska.

Zelenskému se nelíbí Macronova snaha o mírová jednání
13. května 2022, ze světa

Zelenskyj prohlásil, že Emanuel Macron jako prostředník v jednáních o ukončení Ukrajinsko – Ruské
války selhal. Macron totiž údajně chtěl, aby Ukrajina ustoupila od svých územních požadavků. Macron se
hájí tím, že nikdy nehovořil s Vladimirem Putinem o ničem bez předchozí domluvy s Volodymyrem
Zelenským.

Rakousko ruší koronavirové restrikce
13. května 2022, ze světa

Od pondělka Rakousko ruší jakékoliv restrikce spojené s koronavirem.

Válek by si přál opakované očkování každý rok
13. května 2022, z domova

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na tiskové konferenci uvedl své přání, že přeočkování proti kovidu
bude nutné každý podzim. Válek dále tvrdil, že „kovid bude nejzávažnější respirační nemoc“, což už v
současné době není pravda. Také tvrdil, že jiný způsob než ochránit se očkováním neexistuje, což se také



nezakládá na pravdě. V současné době, kdy omikron není závažnější než běžná chřipka a očkování přitom
nijak neomezuje šíření infekce, přináší očkování mnohem více rizik než výhod. Pokud tedy vůbec nějaké
výhody přináší.

Indický nejvyšší soud v Dilí konstatoval, že nikoho nelze nutit
k očkování
13. května 2022, ze světa

New Delhi: Nejvyšší soud v pondělí uvedl, že nikoho nelze nutit, aby se nechal očkovat. "Tělesná
autonomie a integrita jsou chráněny ústavou a nikdo nemůže být nucen podstoupit očkování ," uvedl.

Nejvyšší soud dále uvedl, že podmínky stanovené vládami některých států omezující
přístup neočkovaných lidí na veřejná místa je svévolná a měla by být odvolána. „Vlády neuvedly žádné
důkazy, které by prokázaly, že neočkovaná osoba šíří virus více než osoba očkovaná a lidem, kteří se
neočkovali, by neměl být bráněn přístup na veřejná místa," uvedl soud.

Novým pražským arcibiskupem se stane proočkovací Jan
Graubner
13. května 2022, z domova

Pražským arcibiskupem se má stát olomoucký arcibiskup. Přesun arcibiskupa mezi
diecézemi je nezvyklý. Jedním z důvodů změny v postu pražského arcibiskupa jsou
pravděpodobně Graubnerovy proočkovací postoje.

Jan Graubner v listopadu vyzval věřící, aby se nechali očkovat: „Prosím ty, kteří
mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali
očkovat“

Na základě toho mu byl zaslán otevřený dopis, který podepsali například Mgr. Michal Semín a MUDr.
Soňa Peková. Text otevřeného dopisu na: https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-
janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19

Jan Bosco Graubner (* 29. srpna 1948, Brno) je katolický biskup, jmenovaný 37. arcibiskup pražský a 25.
primas český. V letech 1992– 2022 sloužil jako 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Je
považován za reprezentanta konzervativního křídla katolické církve. Sám se ale za konzervativce
nepovažuje.

foto: Michal Maňas (wikipedie, cc by 3.0)

Sdružení cz.nic odmítá nadále cenzurovat weby bez příkazu
soudu
13. května 2022, z domova

Cz.nic ve své tiskové zprávě prohlásilo, že po 3 měsících po zablokování webů je bude nadále blokovat
pouze na základě příkazu soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu. Tyto weby cz.nic

https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19


zablokovalo 25. února, tedy od 25. května by mělo blokace uvolnit. Jedná se o weby Aeronet.cz,
Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a
Skrytapravda.cz. Svévolnou blokaci domén cz.nic vysvětluje tím, že byly vojenským zpravodajstvím
označeny jako „ohrožujícím bezpečnost“. Někteří z majitelů dotčených webů podali proti zablokování
webů žalobu.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (AMPS) o několik dnů později na vyzvání vlády a Národního
centra kybernetických operací zablokovala další weby. Prezident AMPS Jiří Grund o tom prohlásil, že je k
tomu vyzvaly bezpečnostní složky: „nicméně jsme očekávali, že za několik měsíců připraví stát nějaké
jasné návody a mantinely, jak postupovat. Snažili jsme se k tomuto kroku vyzvat Český telekomunikační
úřad po vzoru toho slovenského, který na základě doporučení EU vydal seznam webů, které se mají
blokovat. Ten nás ale nevyslyšel“

Ministerstvo vnitra usilovně pracuje na vytvoření legislativy pro cenzuru médií.
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