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Si Ťin-pching (62): Prezident Si 
se vrátí do funkce generálního 
tajemníka komunistické strany 
s 89 miliony členů a uchová si 
rozhodující vliv na armádu.

Kandidáti 
do Výkonného výboru

Li Kche-čchiang (62): 
Premiér Li a prezident 

Si svedou bitvu o to, 
kdo prosadí do Stálého 

výboru více vlastních lidí.

Komunistická 
strana Číny: 

svolá Národní 
shromážděné.

Národní 
shromáždění: 

2 300 zvolených 
delegátů zvolí 
Ústřední výbor.

400členný 
Ústřední výbor 
zvolí politbyro 

v počtu 
20 až 25 členů…

…a sedmičlenný 
Výkonný 

výbor.

Počet obyvatel: 1,39 miliardy 
(odhad OSN)

1 Li Čansu: Je označován za 
pravou ruku Si Ťin-pchinga.

4 Liu Qibao: Šéf vlivného 
oddělení komunistické 
propagandy.

Hu Chunhua: 54letý 
politický nováček, vycházející 
politická hvězda.

Wang Jang: Člen politbyra 
po dvě volební období.

Han Zheng: Šanghajský 
stranický šéf možná posílí 
premiérův ekonomický tým.

2 Čao Li: Předseda komise 
lustrující kandidáty 
na nejvyšší státní funkce.

3 Wang Huning: Spojenec 
prezidenta Li a spoluautor 
kampaně Čínský sen, expert 
na politiku USA.
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Telegrafi cky
KANDIDÁT 
NĂSTASE
Šéf diplomacie Lubo-
mír Zaorálek se sešel 
s bývalým tenistou 
Iliem Năstasem, 
jejž chce jmenovat 
honorárním konzulem 
ČR v Rumunsku. Zá-
měr vyvolal rozpaky, 
protože tenista je 
nechvalně proslulý 
rasistickými a sexis-
tickými útoky.

SMRT 
ZA HLUCHOTU
Vlnu rozhořčení 
vyvolala zbytečná smrt 
hluchého a slabomy-
slného muže, kterého 
zastřelili policisté 
v Oklahoma City jen 
proto, že nereagoval 
na jejich výzvy. Souse-
dé přitom na policisty 
křičeli, že je muž ne-
může slyšet, oznámila 
ABC News. 

HRŮZA ZE ZUBRA
Panika ze zubra, 
který se minulý týden 
zatoulal z Polska 
do Německa, způ-
sobila totální selhání 
tamní státní správy. 
Přísně chráněného 
zubra, který se 
v zemi objevil po-
prvé po 250 letech, 
přikázali vystrašení 
radní města Lebus 
zastřelit.

Ďáblův advokát

Období před volbami je obe-
střeno podobnou aureolou 
jako devět měsíců těhotenství 
u nastávajících maminek. Čas 
očekávání, vábení bizarních 
chutí a zjitřených citů, do očí se 
derou slzy dojetí při pomyšlení 
na zázrak, který je na dosah. 

Na rozdíl od maminek, které 
si v požehnaném stavu zaslouží 
podporu ve veledůležité misi 
zachování rodu, bychom si 
na politiky rozněžněné hamiž-
nými představami poslaneckých 
prebend, náhrad a bufetů měli 
dávat pozor. V předvolebním 
„jiném stavu“ totiž snadno trousí 
verbální perly, které o nich vypo-
vídají více, než by si sami přáli.

Názorným příkladem takové 
schizofrenie budiž ilegální 
billboardy kolem dálnic a silnic 
1. třídy, na nichž jsou místo pro-

testních státních vlajek – zákonu 
navzdory – předvolební sdělení 
hned několika politických stran. 
Všechny se na nich zaklínají 
odpovědností až dušínovskou, 
tím spíše zarazí cynismus, 
s nímž oslovení politici očividný 
podvod paušalizují a shazují 
odpovědnost na reklamní 
agentury. Nejdále zašel mluvčí 
Svobodných Martin Rumler, 
když prohlásil: „To, že někde 
stojí billboard, který měl být 
odstraněn, nikomu neubližuje.“ 

Přiznám se, že mnou cloumá 
pokušení přimluvit se v pekle 
o zázrak: přes noc by mávnutím 
ďábelského proutku z plakátů 
zmizela patetická předvolební 
hesla, z nichž hrdost a spravedl-
nost přímo stříká, a nahradilo by 
je rčení více odpovídající politic-
ké realitě: Já nic, já muzikant.

Je dobré přinést také argumenty, které obhajují 
to zdánlivě i reálně špatné. Jen tak můžeme přijít 

na důležité věci, jež by jinak zůstaly zcela opomenuty.n

Já nic, já muzikant

Ondřej Mrázek, 
redaktor

Čínská hra o trůny
Pět ze sedmi členů Stálého výboru politbyra ÚV 

Komunistické strany Číny – nejmocnějšího orgánu v zemi – 
bude muset na říjnovém sjezdu rezignovat. K zásadní 
mocenské rošádě dochází v Číně dvakrát za dekádu.
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Úroda brambor bude letos 
až o 100 000 tun, tedy téměř 
o 15 procent, nižší než loni. 
Na rozdíl od Vysočiny, kde je 
úroda průměrná, na většině 
ostatního území poškodily 
brambory lokální bouřky 
a sucho. Na tiskové konferenci 
v Humpolci o tom informoval 
předseda Českého bramborář-
ského svazu Miloslav Chlan. 
„Svaz požádal ministerstvo 
zemědělství o kompenzace pro 
nejvíce poškozené pěstitele. 
Ti by si pomoc zasloužili, aby 

u pěstování brambor zůstali,“ 
zdůraznil Chlan s tím, že ačkoli 
bude brambor míň, kvalita le-
tošní sklizně se očekává velice 
dobrá. Zatímco na Vysočině 
je už sklizeň v plném proudu, 
jinde se sklízet ještě nezačalo. 

Brambor bude méně
ČESKÁ REPUBLIKA

INZERCE
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